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ঠা 
।৮ চিনি ৮৫ ছি হি 

ঞঁ প্র রে ৩ 

ক ০২ 

১৬২৮৮ ৬৬ ৯২ 

তবিতীয় সংস্করণ। | ৯৯৯, ফটিং / 
রর রাজারা, ৮ 5 পবা জা ০ অন নী এও মি লু এ 

প্রকাঁশক সান্যাল এণ্ড কোম্পানি, 
২৫ নং রায়বাঁগান ক্রাট, কলিকাতা । 

সন ১৩১৬ জৈ্ঠ। 
422 7£2775 1452/282, মূল্য ১ এক টাকা । 



কলিক তি, 

২৫ নং রায়বাগান গ্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে 
শ্লীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য ছারা মুদ্রিত। 



অন্ববঙ্থা-। 

যে সকল ভাবার ইতিহাস আছে তন্মধ্যে সংস্কৃত সর্বাপেক্ষা 

প্রাচীন । কেবল প্রাচান নয়, সর্ধপ্রকাঁরেই অন্তাপেক্ষা অরে 

বলিন্না পরিচিত । ইহা আর্ধাভাষা এবং ইহার আদি ধর্মগ্রন্থ 

বেদ। সেই সংস্কতভাষী বৈদিক ধন্মাবলশ্বী প্রাচীন আর্যজাতি 

সিন্ধু নদীর নিকট বাঁস করিয়াছিলেন বলিয়। এখন তাহারা হিন্দু 

নামে পরিচিত 1 এই জন্ক বেদকে এখন হিন্দুর ধশ্ম এব 

সংস্কতকে এখন হিন্দুর ভাষা! বলা বাঁয়। 

সকল ভাষারই ছুইরূপ, লিখিত এবং কথিত 1 লিখিত 

ভাঁষা মাজ্জিত এবং কথিত ভাষা অমার্জিত এবং অশুদ্ধোচ্চারিত । 

কেন্দুর লিখিত ভাষাকে সংস্কৃত এবং কথিত ভাবাকে প্রাকৃত বলে। 

কথিত ভাষাতে তেমন উচ্চারণ দোঁব হয় তেমন বাঁকরণ 

দোষও হইয়া থাকে ; এ সকল উচ্চারণ দোষ এবং ব্যাকরণ দোষ 

দেশ কাল পাত্র বিশেষে বিভিন্ন প্রকার হয়ঃ কারণ কেহ 

এক প্রকার দোষ করে কেহ অন্য প্রকীর দোষ করে। “শক্ুু- 

স্তলা” প্রভৃতি ষেসকল নাটক আছে তাহাদের সময়ের পুর্বে 

কিরূপ ভাষাতে কথোপকথন হইত ভাহা জাঁনিবার উপার 

নাই । কারণ কথিত ভাষা কখনও লিখিত হইত না) নাটকা- 

“দিতে বর্ণনীযু বিষয় সকল চিত্রের ন্যায় অবিকল দেখাইতে 

হয়; এই জন্ত নাটকে স্থানে স্থানে প্রাক্কৃত ভাষা! সন্নিবেশিত 

হয়। অতএব যখন এদেশে নাটক হইয়াছিল সেই সময় হই- 

তেই আমর! প্রান্ত ভাষাকে পুস্তকে দেখিতে পাইতেছি ) 

শিললাচার্ধ্য কৃত ছনাঃ শাস্ত্রে প্রাকৃত পদ্য রচনা আছে তাহা হইতে 
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কথোপকথনের ভাষা কিরূপ ছিল তাহার কথঞ্চিৎ অনুভন করা 

ঘায়। সেই সময়ের কথিত ভাষাতে এবং বর্তমান সময়ে ভার ভ- 

বর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত কথিত ভাষাতে উল্লিখিশ 
কারণে কিঞ্চিৎ কিঞিত বিভিন্নত। দুষ্ট হয় । 

প্রাকৃত যদদিচ মৌখিক ভাষা সাত্র কিন্ত যাহারা সংস্কৃত শিল্গা 
না করিত তাহারা ঘেউ মৌখিক ভাষাতেই নিত্য গ্রায়োজনীয় 
লেখা পড়ার কার্য করিত। ক্রমে সেই লেখ! পড়া শিক্ষার 
দন্য গুরুমভীশয়ের পাঠশালারি স্থষ্টি হইল । তথায় কেবল পত্রা্দ 
কিরূপে লিখিতে হয় ভাহা এবং কার্যাকরী গণিত (10506671 

21100010) শিক্ষা হইত আর উচ্চ শিক্ষা সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে 

হইত | 

এই প্রকারে মৌখিক ভাষাতে লেখ' পড়া করার নিয়ম 

প্রথন প্রচলিত হয়। তাহার ঘূলেই অনিম্ধমঃ কারণ, শব সকল 

মুখে যে প্রকার উচ্চারণ করা হয়, লিখিতে সেইরূপ করিয়' 

লেখা অবিধি, যেমন শিব শব্দের “ছিওঠ” উচ্চারণ করিলে 

তাহা লিখিতে ছিও লিখিতে হয় না; শিব লিখিয়াউ “ছিও” 

বলিয়া থাকে । আর “সর্ব” শব্দকে যদি মৌখিক প্ছব” অথবা 
“সব” বলে হাহা লিখিতে “সর্বই” লিখিত হয়, সব” বা “ছব?, 

লেখা অনিয়ম । কিন্তু শিক্ষাভাবে সাধারণ লোকে বখন ভাষা- 

জ্ঞান এক কালে হারাইয়াছ্িল তখন “ছিও” এবং “ছব” শব্দের 

মুল যে “শিব” এবং “্সর্ধ” তাহা আর জানিত না। সুতরাং 

যেবে শব্ধ যে প্রকার উচ্চারণ করিত সে সেইরূপই লিখিতে 

লাগিল। এই প্রকাঁ:র পত্রাদদি লেখার কাঁধ্য এবং বাণিজযাদির 
নিত্য প্রপ্বোন্বনীয় লেখা পড়াঁর কাধ্য হইতে লাগিল ! ক্রমে এ. 
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আকারে প্রথম ছড়া পাঁচালী পরে পদ্য গদ্য পুস্তকও রচিত হইতে 

লাগিল। সেই কখিতাকারে লিখিত ভাষার নাম এখন “লগ 

'ভাঁষ,” “হিন্দিভাঁবা” “উত্ধকল ভাষ।৮ প্রভৃতি হইরাছে | 

“বঙ্গ ভাষা” শ্রভৃতি যে সেই “কথিভাঁকারে লিখিত সংস্কৃত 

ভাষা” তাহা ভুলিয়া গিরা এখন লোকে তাহাদিগকে সংস্কৃত 

হইতে স্বতন্ত্র এক এক স্বাধীন মিশ্র ভাষা মনে করে, তাঁভা মে ভ্রম 

এবং উহার! যে সংস্কতের মৌখিক ভাবা, আঁর, মৌখিক ভাষাতে 

ধে উচ্চারণ ব্যতিক্রম এবং ব্যাকরণ দোষ হইয়া! থাকে এবং সেই 

সন্ত যে কথিত ভাষাকে লিখিত ভাব! হইতে স্বতন্ত্র ভাষা! বল! 

ঘায় গা এই সকল প্রদর্শন করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য । 

এ্রক দিকে সংস্কৃত অন্ত দিকে তাহার কথিত ভাষ।! 

“বাঙ্গালা”, “হিন্দি, ইত্যাদি । মধ্যবর্তী স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন | 
স্থৃতরাং কথিত ভাষার কোন্ শব্ধ, এবং কোন্ বিভক্তি বা প্রত্যয় 

সংস্কত এবং কোন্টা সংস্কৃত নয়, তাহা লোকে বুঝিতে পারে না । 

এই কারণেই কথিত ভাষাকে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র মিশ্র ভাষা 

ননে করে । সেই অন্ধকার এবং তৎসহ সেই কুপংস্কার বিদুরিত 

হইর়। ধাউক এই বাঁসনার এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াঁছি। 

প্রাকৃত বলিলে অনেকে “শকুস্তুলা” প্রভৃতির প্রধচীন প্রাকৃত 

মনে করেন, কিন্তু তাহা নয় । শকুস্তলা যে প্রকার বলিতেন তাহাও 

প্রাকৃত ছিল, আমরা এখন যেরূপ বলি তাহাও প্রাকৃত । এই 

পুস্তকে আমরা যখন প্রাকৃত ভাষার উল্লেখ করিব তখন যেন 

পাঠকগণ “বঙ্গ ভাষ1” ভিন্ন শকুস্তলাদির প্রাকৃত মনে না করেন । 

&ঁ সকল প্রাককৃতকে আমরা পশ্চিম দেশীয় প্রাচীন প্রাকৃত বলি। 



দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন | 

থিতীয় বারে প্রথম খণ্ডের স্থানে স্থানে সংশোধন ও পরিবর্তন 

করিয়া মুদ্রিত কর! হইল । প্রথম সংস্করণের ষে সকল সমালোচনা 

হইয়াছিল তজ্জন্ত সহৃদয় সমালোচক মহাশয়দিগের নিকট চিত্র-খণী 

ভইয়া রভিয়ছি । এই নিরস গ্রন্থ যাহারা কষ্ট করিয়া মনোষোগের 

সহিত পাঠ করেন আমি তাহাদিগকে নমকার করি। 

প্রীঞ্রীনাথ সেন। 



ভ্ড স্পভ্জ £ 
বিষ । পত্রাঙ্ক ! 

১ম অধ্যায় । 

ভাষাতত্ত্ব কি ?- রঃ 3 
তাহার শ্রয়েজন ০৭৯ ০ ১ 

লিখিত এবং কথিত অর্থাৎ সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষার 

পার্থকা ২ হইতে ৬, ৩৭৮ ৩৮, ৭৫, ৭৬, ৮০ হইতে ৮৫, 

১১৮ হইতে ১৬১ | 

২য় অধ্যায় | 

প্রাকৃত ভাষার সংস্কত রূপ রা 

সংস্কত এবং প্রারৃতের প্রভেদ প্রদর্শন 
অকরোঁৎ শব্ষের প্রাকৃত উচ্চারণ -..* ডঃ ৭ 

প্রাকৃতে বিসগ লোপের কারণ টব 254. 

অন্ুস্বার লোপের কারণ টি ই ৮ 

দৃষ্টাশবের প্রাকৃত উচ্চারণ ... রঃ ৪5, এ 
শৃগালস্ত শব্দের এ রি -** ১১ 

আসাৎ শব্দের এ ১২ 

ভূত্বা শব্দের এঁ -* :*" ১৪ 
দ্রুত শক্ের উর *,, নর 8০5. ৬৫ 

ভ্রমিতুং শের এ -- -** ১৫, 

কতি শব্দের এ ১৬. 

আপসীৎ শব্ের ব্যবহার যয হর ১৭. 
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প্রপ্তে শবের প্রাকত 

উচ্চারণ বাতিক্রম নিয়মাবীন রি রি 

দশ. দেখ রঃ ক টি 

অমী শবের প্রাকৃত 

আমার শৰের বুত্পত্তি 

বর্মন শবের প্রাকৃত তু 

ভাদের শব্দের বুখপন্তি 

ংস্কৃত এবং প্রাকুতের উচ্চারণ, ব্যাকরণ এবং রীতিবিষয়ক 

প্ণ্্থকা ১২, ও রি 

৩য় অধ্যায় । 

উচ্চারণ ব্যতিক্রমের নিয়ম ... রঃ 
বর্ণান্তরা .- হয 

বর্ণবিপর্ষায় 

স্ববণ্বপর্ধ্যয় 

বাগ্তনবিপর্বায় 

বর্ণলাপ 7, নি 

বুক্তাক্ষর টার রি মা 

৪র্থ অধ্যায় । 

সংখ্যাবাচক শব্দ 

বার, ভর, প্রনর, বিয়ালিশ প্রভৃতি শব্ধ সংস্কৃত, 

ভাবাস্তুর নহে। 
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৫ম অধ্যায় । 

বিভক্তি রূপ 

বামের, রামদের, রামেতে, রাম হইচে ইত্যাদি 

পদের বিভক্তি সকল ভাষান্তর নহে। 

সংস্ক5 এবং প্রাককতে প্রথমা বিভক্তির শব্রূপের একত্ব *** 
দ্বিতীয়! বিভক্তি 

চতুথী বিভক্তি 

সপ্তমী বিভক্তি 

ভভীয়া বিভক্তি 

শব্দের উত্তর বিভক্তি বোগ অথবা শব্দত্তর 

যোগ দ্বার! ভাব প্রকাশ করার রীতি | 

পঞ্চমী বিভক্তি 

বষ্টা বিভক্তি '** এ 

বচন বিধি (1 01)1007) 

শবের উত্তর বিভক্তি যোগ অথবা শব্দাস্তরের | 

ঘেগ দ্বারা ভাব প্রকাশ করার রীতি 

আদি শব যোগে বহু বচন করিবার নিম 

রাম শবের রূপ 

লিঙ্গ 

সন্বন্ধবোধক বিশেষণ 

৬ষ্ঠ অধ্যায় । 

সর্বনাম 

৭২ 

৭৩ 

৭6 

পভ 

৭৬ 

৭১৬ 

পচ 

৮5 

৮৫ 
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৭ম অধ্যায়। 

ক্রিয়া বিভক্তি 
উম পুরুষ 

মন্যম পুরুষ 
প্রথম পুরুষ রা ৫ 

লোঁট. বিভক্তির ব্যবহীর .* ৪ 

করুক, পিউক, ধরুক প্রভৃতি শবের বুযুৎ্পন্তি *" 

হইলে, মরিলে ইত্যাদি শবের সংস্কৃত রূপ... 

গিভস্ত 

কুদস্ত (অসমাঁপিকা ক্রয়! ) 

তুমুন্ প্রায় (করিতে ) 

লট্( করিব শকের বুৎ্পত্তি ) 
ক ধাতু লঙ়করিল শবের ঝুাদ্খপন্তি ) ও 

রু ধাতু লুউ(করিত) --* 

প্রাকৃত বিভক্তি সকলই সংস্কৃত, ভাবাত্তর নহে... 

৮ম অধ্যায় । 

ধাতু-রূপ 
প্রান্কৃতে “স্থাছি “তিষ্ঠ” এই ছইয়ের) 

বিভিন্ন শবের ন্যায় ব্যবস্থার ] 

দূশ.ও পশ্য বিভিন্ন শর্ব '. -"* 

৯ম অধ্যায় । 

রীতিব্যতিত্রম (0:919০.) ... 

অতীত কাল *** 

আক গ 
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করিতেছে, করিতেছিল, শব্দের বুতৎপত্তি -.. 

ব্যাপ্তার্থ 
“দেশজ” মত 

১০ম অধ্যায় । 

স্কৃত এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত 

প্রাকৃত সকলই এক ভাঁষ! 
বাঁকরণ ** 

অভিবান *.. 

কথিত ভাষায় গ্রস্থ লেখ! অসম্ভব... 

১১শ অধ্যায় । 

অন্দর 

১৩২ 

৯১৪৫ 

৯৪৮ 

১৫২ 

১৫৯ 





পুষ্ঠা 

১২ 

নদ 

ন্ট 

০ 

১০ 

৪8৪ 

৪৭ 

১১৯১১ 

১০৩ 

২২৯ 

১৩০ 

1 

অশুদ্ধি শোধন । 
পঙ্ক্তি 

১৬ 

৯৯ 

১৫ 

০ 

১৩ 

ন্ ৯ 

টি 

৯ 

২১ 

১ 

২১ 

(অস্পষ্ট) 

অগমৎ ! 

হয়! 
(অস্প) 

আভাষ 

কৰিব 

কোন্ 

২৪ 

করিয়াছিল 

পুর 

পাচক 

অগমত্। 

হয়। 

স্ 

আভা 

করিয়া 

কোন 

নও) 

কৰিয়া ছিল 

পুশুঃ 

পাচকঃ 





প্রথম অধ্যায় | 
কোন ভাষার আদি, তাহার বর্তমান অবস্থা, এবং 

আদি হইতে তাহা যে সুত্রে, দে নিয়মানুসারে বর্তমান 

আকারে পরিণত হয়, এই সকল মৌলিক তন্বের নাম ভাষা- 

তত্ব । মানবজাতি প্রথমতঃ স্বাভীবিক নিয়মে কার্য 

করিতে গাঁকে, তাহ! স্বাধান বুদ্ধির ক্রিয়া নহে, কিন্তু এ 

সকল ক্রিয়া দ্বারাই বুদ্ধিরৃত্তির বিকাশ হয় । তখন ইহা 

কিজন্য করি? “এই নিয়মে কিজন্য চলি” এই সকল প্রশ্ন 

মনে উদিত হয়। “এই কার্য এইরূপে না করিয়া অন্যরূপে 

করিলে হর কি না? ভখন এই প্রকার অনুসন্ধানের ভাৰ 

মনে আসে এবং তাহার ক্রিয়া হইতে থাকে । তখন 

আদি স্বভাবের কার্য ও নিয়ম সকল বুদ্ধিবৃত্তির 
দ্বারা মার্জিত হইয়। ক্রমে উত্কম লাভ করে, 
এবং কার্যকারণের আলোচনা হইয়া স্ুুনিয়ম সকল 

841 র্পি টি 61] ২ এসি পদ স্ম্তী 

তাহার এায়ো- 

চান। 



বিখত ও কথেত 
ভাষার পার্থকা 

২ ভাখাতত্বা। ১ম অধায়। 

প্রকাশ হয়। অগ্রনে কার্য্যকারণের সমালোচন। নহইয়! 

কোন নিয়ম প্রবর্তিত হইতে পারে না। ভাষার যে নিয়ম 

তাহার নাম ব্যাকরণ, অতএব অগ্নে ভাষার আদ্যস্ত 

সমালোচিত না হইয়! তাহার বিশুদ্ধ ব্যাকরণ ও অভিধান 

হইতে পারে না । ভাষার মৌলিক তত্ব সকল সমাঁ- 
লোঁচনা করিলে কোন্ বিষয়ে নিয়ম করিতে হইবে এবং 

কি প্রণালীতে করিতে হইবে তাহা জানা যায়। ব্যাকরণ 

তদনুসারে নিয়ম্জ করে। এইবূপে ব্যাকরণ প্রকটিত 
হইলে এবং তদনুযায়ী অভিধান প্রণীত হইলে ভাষ! 

বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। 

সভ্যদেশমাত্রেই ভাষা দ্বিবিধ, লিখিত এবং 

কথিত। তাহাদের মধো প্রভেদ এই যে লিখিত 

ভাষা ব্যাকরণশুদ্ধা এবং অবিকৃত আর কথিত 

ভাষাতে ব্যাকরণ ভূল থাকে এবং শব সকল কুঞ্চিত ও 

বিকৃত হইয়া উচ্চারিত হয়। যে ভাষা যত আধুনিক 
তাহার লিখিত ও কখিত ভাষার পার্থক্য তত অল্প, 

আঁর যে ভাঁষ! যত প্রাচান ভাহার লিখিত ও কথিত 

ভাষার পার্থক্য তত অধিক। কথিত এবং লিখিত 

ভাষার বিভিন্নতার কারণ. এই যে, লোকে যখন 

অশাসিত ভাবে যার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ লিখিতে 

এবং বলিতে' আরম্ভ করে. তখন ব্যাকরণ স্যষ্ট. হইয়। 

: সেই স্বেচ্ছাচারিতাকে শাসন করে। ীহাযা, সেই 
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ব্যাকরণ পড়েন, তীহারাই তাহার নিয়মে শাসিত 

হইয়। ত্মত ভাষা লিখেন এবং বলিতেও চেষ্টা করেন । 

কিন্তু অপর সাধারণ ব্যক্তিগণ পুর্বববৎ অশাসিতভাবেই 
বাক্য বলিতে থাকে। এই কারণে সাধারণ লোকের 

কথায় মধ্যে মধ্যে ব্যাকরণের নিয়ম ভঙ্গ হয় । এমন 

কি শিক্ষিত লোকেরাও কথা বলিতে সকল সময়ে ঠিক 
ব্যাকরণানুষায়ী বলিতে পারেন না। 

,' শব্দের উচ্চারণ কথিত ভাষায় কুঞ্চিত হয়, কারণ 
সর্বদা যে সকল শব্দ ব্যবজত হয় তাহা স্বভাবতঃ 

লোকে সংক্ষেপ করিয়া বলে। যেমন বিবাহ » বিহা) 
$$৬0:80509]" 00১60] [01002 177১0 আর উচ্চা- 

রণের বিকৃতি হয়, যথা রি” স্থানে অ» সি" স্থানে হু» ল' 

স্থানে “ন” ইত্যাদি । সাধারণ .লোকের কথিত ভাষার 

এইরূপ উচ্চারণ দোষ স্বাভাবিক এবং অপরিহাধ্য | 

আর্যদের ভাষার একটী বিশেষ নাম ছিল না। 

ইহাকে ভাষাই বলিত এবং ভাষা শব্দেই আধ্যভাষ। 

বুঝাইত, 
“ত্রাঙ্মী তু ভারতী ভাষা 
গীর্ববাগ্বাণী সরম্বতী”--€ অমর কোষ ) 

পরে যখন ব্যাকরণের স্যগ্টি হইয়। ভাষার সংস্কার 
হয় তখন ইহার নাম সংস্কৃত ভাষা হইল, এবং 

সাধারণ লোকে ব্যাকরণ .ছার! অনুশাদসিত না হইয়া 

সংস্কত ভাবা 

কাহাকে বলে । 



প্রাকৃত ভাষ" 

বা ভাষ। কাহাকে 

বলে। 

৪ ভাষাত । ১ম অধ্যায় । 

যেরূপ ভাষাতে কথা বলিত তাঁহার নাম ভাষা অথবা 

প্রীকৃত ভাষা হইল। কাশীদাস কৃত্তিবাস প্রভৃতির 
প্রাকৃত গ্রন্থাবলীকে লক্ষ্য করিয়! নিম্নলিখিত শ্লোকটী 
হইয়াছে । 

“অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ 

ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ” 
ইহার অর্থ এই যে অফ্টাদশ পুরাণ এবং রাঁমচরিত 

“ভাষাতে, শুনিলে মানব রৌরব নামক নরকে যায়। 
'ঘআমরকোধষেরঃ টাকাতেও এই ভাবের কথা আছে যে, 

“এই শব্ধকে ভাষাতে এইরূপ বলে ।” প্রাকৃত শবের 

অর্থ স্বাভাবিক, অর্থাৎ স্ট্রীলোক এবং সাধারণ লোকে 

শিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া স্বভাবতঃ যেরূপ কথা বলে 

তাহার নাম প্রাকুত ভাষা। আর শিক্ষালাভ করির! 

ফেরূপ মাচ্চিত ভাষাতে কথা বলে এবং লেখে তাহার 

নাম সংস্কৃত ভাঁখা। প্রীকৃত মনুব্য বলিলে তাহাকে 

বুঝায় ঘাহার শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানবুদ্ধির উতকর্ধ জনে 

নাই। জার অপ্রাকৃত মনুষ্য তাহাকে বলে 

বাহার শিক্ষা ছারা জ্ঞানবুদ্ধি বিশিষ্টরূপ বিকাশ প্রাপ্ত 
হইয়াছে । 

পুর্ববকালে গ্রন্থ রচন৷' করিতে হইলে প্রায় পদ্যেই 
রচনা করিতে হইত, ইহাই রীতি ছিল। .গদ্যে গ্রন্থ 

রচনা করার নিয়ম প্রায় ছিল না। সাহিত্য, ইতিহাস, 
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ধন্মগ্রন্থ, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্, জ্যোতিষ, এমন কি সংস্কৃত ভাষার 

গণিতশাস্ত্র পর্য্যন্ত পদ্যে লিখিত হইত । লিখিতে হইলেই ডি 

পদ্য--এই জন্য সংস্কতে গদ্য রচনা প্রায় ছিল ন! 

বলিলেই হয়। যে ছুই চারিখান গদ্য গ্রন্থ পুর্ববকালে 
ছিল অথব। পরে রচিত হইয়াছে তাঁহাঁও সেই কাব্যের 

ভাষাতেই রচিত। এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই 

যে লিখিত ভাষা পদ্যই হউক আর গদ্যই হউক তাহ 

কথিত ভাষা হইতে অনেক প্রকারে বিভিন্ন । কথিত 

ভাষায় যে কথ। দশ পৃষ্ঠায় লেখা হয় কৰি তাহা ছুই কহিত ভা 
পৃষ্টার লেখেন, কারণ কবির ভাঘা সংক্ষিপ্ত এবং প্রকৃতি 
তাহার রীতি, যাহাঁকে ইংরাজীতে 191011 বলে, তাহা 

স্বতন্ত্র। সন্ধিলমাসাঁদি লিখিত ভাযাঁতে যত ব্যবহৃত হয় 

তত কথিত ভাষাতে হয় না, এবং শব্দ ও ধাতুর উত্তর 

সাক্ষাভাবে বিভক্তিপ্রত্যয় যোগ করার রীতি, লিখিত 

ভাষার যত, কথিত ভাষায় তত প্রচলিত নহে। প্রাকৃত 

কাবোও কথিত ভাষার সহিত পার্থক্য দেখ! যায়, 

বথা,-- 
“নমি আমি কবিগুরু তব পদান্দুজে বাল্মীকি” 
এইরূপ ভাষা গদ্যে কিম্বা কথিত ভাষাতে ব্যবহৃত 

হয় না। গদ্যে লিখিতে হইবে-_- 

“হে বাল্সীকি, হে কবিগুরে, আমি তৌমার পদাম্ুজে 
নমস্কার করি |, | | 



মংক্কত অর্থাৎ 
পন্তুকের ভাষাতে 

কথ। বলা হয় 

না, এবং কথিত. 
ভাষাতে পুস্তক 

লেখ! হয় ন!। 

ভাষাতত্ত্ব। ২য় অবায়। 2 

গদ্যে যদি বলি “আমি তোমার পদান্ধুজে নমি” তাহ! 
হাস্তাস্পদ হইবে। | 

কথিত ভাষা গদ্যাপেক্ষাও অন্যরূপ। উল্লিখিত 

বাক্যটী কথিত ভাষায় বলিলে এইরূপ হইবেক-- 

“দেখুন, বাল্মীকি ম'শয়, আপনি সকল কবির গুরু 

এই জন্য আমি আপনার পায়ে নমস্কার করি ।* 

পদাম্থুজে শব্দটি কথিত ভাঘা নহে, ইহা লিখিত 
ভাঁধা। কবির ভাঁষাতে ছয়টা শব্দে যাহা! বলিল কথিত 

ভাষাতে সেই বাক্যে চৌদ্দ শব্দ প্রয়োগ হইল । 
পুস্তকের ভাষা পদ্যই হউক আর গদ্যই হউক তাহার 

নিয়ম এবং রীতি এককপ, কথিত ভাষার নিয়ম এবং রীতি 

অন্যরূপ। সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের এই প্রকার প্রভেদ। 

তা সপ 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 
প্রাকৃতের নিয়ম এবং রীতি কিরূপ, তাহাতে কি 

প্রকার ব্যাকরণভূল থাকে এবং উচ্চারণব্যতিক্রম হয়, 

তাহা দেখার জন্য আমর সর্ববাশ্ত্রে একখান শিশুপাঠ্য 

প্রাকৃত পুস্তক হইতে কয়েকটী বাক্য উদ্ধত করিয়া 

প্রত্যেক শব্দের ' নি্গে তাহার সংস্কৃত রূপু, দেখাইতেছি। 

অনুবাদ নয় রূপ। প্রাকৃত শব্দ সকলের সংস্কৃত অর্থাৎ 



ভাত । 

বিশুদ্ধ উচ্চারণ দেখাইয়! সংস্কত এবং প্রাকৃতের প্রভেদ 

প্রদর্শন করিতেছি । 

একদা এক শৃগাঁল দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিল 
একদা একঃ শৃগালঃ (ক) দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রনেশং (খ)মকরোৎ 

“প্রবেশং অকরে।ৎ” এই প্রকার বল। কথিত ভাষার 

রীতি। লিখিত ভাষার রীত্যনুসারে এস্থলে প্রবিশতিম্ম 
অথব! প্রবিবেশ লিখিতে হয়। যেমন “রন্ধতি” আর 

“রন্ধনং করোতি” ইহার! উভয়ই সংস্কৃত, তদ্রপ “প্রবি- 

শতিস্ম” আর “প্রবেশং অকরোৎ” উভয়ই সংস্কত। 

লিখিত এবং কথিত ভাষ।র রীত্যনুসারে এক এক স্থলে 

এক এক প্রকার বাক্য প্রয়োগ হয়। 
(ক) সংস্কতে গমনার্থ ধাতুর পুর্সেব বিশেষ্য পদে 

দ্বিতীরা বিভক্তি হয় এবং সপ্তমীও হয়। যথা, “গ্রামং 

ত,৮ “গ্রামে গচ্ছতি*। প্রাকৃতেও দ্বিতীয়া এবং 

সপ্তমী উভয় বিভক্তিরই ব্যবহার আছে। রাঁঢদেশে 

বদ্ধমান, বীকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে “ঘরকে যাই” 

বলে এবং এতদেশে প্ঘরে যাই” বলে। ইহা রীতি- 
ব্যতিক্রম মাত্র | 

(খ) অতঃপর ওয় অধ্যায়ের বর্ণলোপ পরিচ্ছেদে 

দেখিতে পাইবেন যে, কয়েকটা শন্দবের আছ্ভ অকারের 

প্রাকৃত ভাষার 

সংস্কত রূপ 
করিয়া সংস্কৃত 
এবং প্রাকৃতের 
প্রভেদ প্রদর্শন 

লোপ হয়, এবং ব্ণাস্তর পরিচ্ছেদের নিয়মানুসারে “তি” অকরোধ শদ্ের 

স্থানে “ল” উচ্চারণ হয়, তাহাতেই অকরোৎ - করোল্, 
প্রাকৃভ উচ্চারণ 



প্রাকৃতে বিসর্গ 
লোপেকর় কারণ 

জন্ুস্বার লোপের 

কারণ 

৮ ভাবাতত্ব ৷ ২য় অধায়। 

স্বরবিপর্ধযয়ে করোল বা করিল, অপতত্-পড়ল্ ব 

পড়িল, ইত্যাদি। . 
প্রাকৃতে প্রত্যয়জাত বিসর্গের উচ্চারণ প্রায় হয় না; 

কারণ উহাকে একী স্বতন্ত্র বর্ণ বল! যায় না। উহা 

দ্বারা কেবল অন্য বর্ণের কিঞ্চিৎ বলবৃদ্ধি হয় মাত্র। 

স্ত্রীলোক এবং ছুর্ববলের মুখে তাহা এত মৃছভাবে উচ্চারিত 

হয় যে তাহার উচ্চারণ করিল কি না জানা যায় না। 

স্ত্রীলোকের নিকটই কথিত ভাষা শিক্ষা হয় এবং প্রাকৃতে 

যে শব্দের যেরূপ উচ্চারণ করে সেইবূপই লেখে । এই 
জন্য বিভক্তিপ্রত্যয়জাত বিসর্গ কথাতেও উচ্চারিত হয় না, 

এবং লেখাতেও লিখিত হয় না । 

(২) অনুস্বার। বিভক্তিপ্রত্যয়জাত অনুস্বার 

প্রাকৃতে উচ্চারিত হয় না; তাহার কারণ এই যে ইহার 

যে আমর! “ঙ্গ” র হ্যায় উচ্চারণ করি তাহা প্রকৃত উচ্চারণ 

নহে। উহা অনুনাসিক এবং উহার প্রকৃত উচ্চারণ ৬ 

চন্দ্রবিন্দুর ন্যায় । ফরাসীয় দেশে যেরূপ 7001816ঘ: 

শবের “ন'এর উচ্চারণ হয়, তন্রপ। ইহাঁর উচ্চারণ এত 

সূন্মম যে কেহ ইহার উচ্চারণ করিল কি ন! সহজে জানিতে 
পারা যায় না। এইজন্য বিভক্তিপপ্রত্যয়জাত (২) 

অনুস্বীরের উচ্চারণ কথিত ভাষাতে হয় না। 

| '্রাক্ষা কল অতি মধুর। 
; দ্্রাক্ষাকলং অতিমধুরং | 



প্রাকৃতের সংস্কৃত বপ। ৯ 

ইহাতে কোন প্রভেদ নাই বলিতে হইবে, কারণ 

অনুস্বারের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে । 

স্পন্ধ ফল সকল দেখিয়া । 

স্ুপর্কং ফলসকলং (ক) দৃষ্টা খে )। 
(ক) এখাঁনে সমফ্ট্যর্থে গণ” শবের ম্যায় “দকল” 

শব্দ বিশেষ্যভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে । প্রাকৃতে দ্বিবচন 

বহুবচন, বিভূক্তি দ্বারা না করিয়া সকল, গণ, দ্বয় প্রাভৃতি 

দ্বিবন বহুবচন বোধক শব যৌগে করিয়া থাকে । উহা 

প্রাকৃত রীতি । “কলাঁনি” না বলিয়া “কলসকলং” বলে। 

(খ) দৃষ্টা ট লোপে দূযা। “ষ*্র একপ্রকার 
উচ্চারণ“খ”র ন্যায় । যথা, ক+ষ _ক্ষ, অর্থাৎ ক+খ- 

ক্ষ। অতএব এস্থলে প্রাকৃতে এ “ স্থানে খি” বলে। 

তৃতীয় অধ্যায়ের 4বর্ণান্তর” পরিচ্ছেদে মৃদ্ধন্য “য”র উচ্চারণ 

ব্যতিক্রমে ইহার বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাইবেন। “ব”্র 

প্রকৃত উচ্চারণ “ও”র ন্যায়; যথা, শিব -শিও, দেব- 

দেও, ইত্যাদি। অতএব দৃদ্বা -দেখ।-দেখ্যা বা 

দেখিয়া । “দৃষ্ট1৮ এবং “দেখিয়া” একই শব্দ, শেষোক্ত 
শব্দ পুর্বেবাক্ত শব্দের সংক্ষিপ্ডে।চ্চারণ মাত্র । 

এ ফল খাঁওন নিমিত্ত । 

(ক) অমী ( অদঃ ) ফল-খাদন-নিমিত্তং | 
(ক) এম্থলে অমী শব্দ ব্যবহার করা ব্যাকরণ- 

দোষ, কারণ এ শব্ধ বহুবচন । এখানে একবচন ক্লীব- 

দৃষ্টবাশব্দের 
প্রাকৃত উচ্চারণ 



শ্গালন্ শদ্দের 
এপ্রাকৃত উচ্চারণ 

৯০ ভাষাত । হয় অশায়। 

লিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করা উচিত ছিল। কথিত ভাষায় 

রি 70 হইয়া খাকে। কিন্তু গ্রারুতে 

"অআমী+ ব। “এ শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং 

টি ও ক্রিয়াবাচক শব্দের বচন ভেদ কর! প্রীয়ো- 

জন হয় না তাহা! পরে ৫ম সিরা “ব্চনবিধি” পরি- 

চ্ছেদে প্রদর্শিত হইবে । এইজন্য এ শব্দ তিন বচনেই 

ব্যবহৃত হয়। 

লঙ্গনী ও আত্মা শব্দের “মা'র এবং “মা'র উচ্চারণ 
“ঈ” এবং আগ'র ন্যায় হয়। সেইরূপ “আমিষ শব্দের 

উচ্চারণ “আ'ইফ' হয়। তদ্রুপ £অমী' শব্ের উচ্চারণ 

'অঈ"র ন্যায় হয়। কারণ গ্রারুতে প্রত্যয়জাত মকারের 

উচ্চারণ * চন্দ্রবিন্দুর ম্যায় এবং অকার ও দীর্ঘ ঈকার 

একত্র হইলে “এ৮র ন্যায় উচ্চারণ হয়। প্রাকুতে যে 

শব্দের যেরূপ উচ্চারণ করে তাহা সেইরূপ লিখিয়া 

থকে। প্রকৃত শন্দ্টী লেখে না; এই কারণে “অমী, 

এবং “এ বিভিনন শব্ষের হ্যায় দেখায়। কথিত ভাষাকে 

লিখিত করিতে গেলে এইরূপ ঘটে। 

শৃগালের অতিশয় লোভ জন্মিল। 
শৃগালম্য ( ক) অতিশয়ঃ লোভঃ অজায়ত (খ)। 
(ক) সংস্কৃত ভাষায় “স+ স্থানে (5), (2) স্থানে “রি” 

“র” স্থানে ৫) হয়। যথা, প্রাতর্ - প্রাতঃ, বহিস্ - বহিঃ 

পুনর্- পুনঃ, ' নমস্ নমঃ | এই কারণে সম্বন্ধ পদের 



প্রাকতের সংস্কৃত রূপ | টু 

“্য' ও বিসর্গ স্থানে প্রাকৃতে €' ব্যবহার করা হয়, যথ৷ 

নরস্য -নরর, বা নরের ; হরেঃ -হরির, দুর্গায়াঃ -ছুর্গীয়ার 

বা দুর্গার; গোঃ - গোর । এই প্রকারে শৃগাঁলস্ত বলিতে 

শৃগালর বা শৃগালের বলে। যেমন সংস্কৃত পাথস্ শব্দ 

প্রাকৃতে পাথার, কার্পাস -কাঁপড়, বহিস - বাহির, 

তদ্রপ রামস্ - রামের। | 

(খ) পুর্ধালিখিত অকরোৎ শব্দের ন্যায় অজায়ত 

শব্দের “কার লুপ্ত হইয়া এবং প্রত্যয়জাত “ত* স্থানে 
“লঃ হইয়া “জায়ল' হয়। অন্য প্রদেশের প্রাকৃতে এই 

জাঁয়ল ব্যবহৃত হয় কিন্তু এ প্রদেশে জন্ ধাতুর রূপই 

জিন্ম” (৫ম ধ্যায়ে ধাতুরূপ পরিচ্ছেদে দেখুন ) এবং 

তজ্জন্ জায়ল না বলিয়! জন্মিল বলে। 

একদা এর বাঘের গলার হাড় ফুটিয়াছিল। 
একদা এক ব্যাত্্স্ত (ক) গলে হডডং (খ)ম্ফ,টিত (গ)মাসীৎ। 

(ক) গলে শব এখনও এতদ্দেশীয় প্রাকৃতে সপ্ত- 

মীতে ব্যবহৃত হইয়! থাকে । 

(খ) হড্ড স্থানে কথিত ভাষায় হাড় বল! হয়; ষথ। 

ব্যাস্ত» বাঘ, বস্তু -বাজ, মৎস্য মাছ, ইত্যাদি । ইহার 

নিয়ম এই যে অন্তযযুক্ত বর্ণকে খর্বব করিয়া পুর্ব লঘু 
স্বরকে গুরু কর! হয়। 

(গ) পুর্ধবলিখিত “অকরোৎ”, “অজায়ত', শবের রে 
যেমন অন্ত্য ত স্থানে ল উচ্চারণ, হয়, তদ্রপ “আসীৎ) 



১২ শাষাতত্ব। ২য় অধ্যায় । 

শন্দের ত স্থানে লি? লয়। দন্ত্য “স”র উচ্চারণ “ছ*র 

হ্যায়। অনেকে যে ইহার তালব্য “শর হ্যায় উচ্চারণ 

করিয়া থাকেন, তাহা ভ্রম। অতএব “আসীৎ” শব্দের 

উচ্চারণ আছীল। স্ফট শব্দের স উচ্চারণ করিয়া 
আমর! সর্বদা কথ বলিতে পারি না; আমরা স্পহ্টকে 
“পট” বলি, “স্পর্শগকে “পর্শ” বলি, “ক্ষন্ধ”কে “কীধত 

বলি; তজ্রপ “স্ফ,ট”কে “ফুট” বলি। অতএব ফুটিত 

আছীল - ফুটীয়াছিল। এই আছীল শব্দে দীর্ঘ ঈকার ন! 
দিয়া আমরা হ্রশ্ধ ইকার দিয়া থাকি তাহা অবিহিত ।% 

স্ফ,টিতমাসীৎ ব্যবহারিক প্রয়োগ (74597১0569৪ 

[)৮65১101).) ইহা ৯ম অধ্যায়ের “রীতিব্যতিক্রমণ পরিচ্ছেদে 

দেখিতে পাইবেন। স্ফ্ট শন্দের অর্থ সংস্কৃতে ফুটিয়া 

বাহির হওয়া । 

* কিস্ত অবিহিত হইলেও আমর এই পুস্তকে তুম্ব হকারই ব্যবহার কারিতে 

বাধা আছ, কারণ যতক্ষণ পাঠকগরণ ইহা আবাহত বলিয়া ্বাকাগ ন! করে তত- 

ক্ষণ আমাদের দার কার ব্যবহার করার অধিকার নই। এই প্রকার অনেক 

শব্দ আমর] এই পুস্তকে অশ্চদ্ধ বলিয়া! দেখাইয়।ভি এবং দেখাব অথচ দেই সকল 

শব্ধ উল্লিখিত কারণে সেই অশুদ্ধরপেই লিখিয়াছি এবং লিখিব ; ষথা 

তি অশুদ্ধ 

তু তাহা 

তা+আ'দ+কেস্তাদিকে তাহাদিগকে 

বল বাঁলবার 

হওয়ার হইবার 

ছাল ছিল ইতাদি। 
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“বিলসতি কেশরকুস্তুমং 
স্ক,টতি রসালাস্কুরঃ ক্কাপি 

উন্মীল্তি নবমল্লী | 

স্ক,রতি হৃদয়ং বিয়োগবিধুরাণীং” 

কিন্তু প্রাকৃতে এট শব্দের অর্থব্যাপ্তি হইয়া “ফুটিয়া 
প্রবেশ করা” এবং ফুটির়া বাহির হওয়া” এই উভয় অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। ৯ম অধ্যায়ে “ব্যাপ্তীর্ঘ” নামক পরিচ্ছেদে 

ইহার ক'রণ দেখিতে পাইবেন স্ফ,টিতমাসীৎ শব্দের 
অর্থ কুটিয়াছিল। 

বাঘ যথেষ্ট চেক্টা করিল। 

ব্যাঘ্রঃ বখেষ্টচেষ্টাং অকরোগু। 

ুষ্ট নুন নাই। কারণ বাগ্র মৎসাদি 

শব্ধ চলিত কার যে বাঁধ মাছ উচ্চারণ করা হয়, 

তাহ! পূর্বে বলা গিয়াচে। অকরো শব্দের যে করিল 

উচ্চীরণ হয়, তাহাও দেখান হইয়াছে । 

কেন প্র্ারে হাড় বাহির করিতে পারিল না। 

চর ফিক ৮ ঠা 
কেন গরকারেণ হড্ডং বহিঃ কর্ত,ং অপারয়ত, ন1% 

(ক) ইহাতে প্রভেদ এই যে প্রথম শবের একার 
কলর পপ কপ টা কত পপ ৯৯ পপ এ আকা  সসমবাজ। 

৫ কউ, আসাপয়তদ এহদপ বাকা আকুতের বাবহ!সক শয়েগ (01010721016 

৩১115521111) ) নঈম অবরয়ে পতণা।তকুম পঃ চ্ছরদ্দে দেখিতে পাইবেন। 



তুস্বা শবের 
প্রাকৃত উচ্চান্ধণ 

১৪ ভাবাতত্ত। যু অধ্যায়। 

' স্থানে ওকার হইয়াছে এবং দ্বিতীয় শবের ৭” উচ্চারণ 

করে নাই । 

(খ) বিসর্গ স্থানে যে “র' হয় তাহা পর্বে শুগালস্য 
শবে ১১ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে, ঘথা। গোঃ- গোর। 
তদ্ত্রপ বহিঃ » বাহির । 

(গ) কর্ত,ম. পদকে প্রাকৃতে কর্তে উচ্চারণ করে। 
কিন্তু সাহিত্যে কর্তে, ধর্তে ইত্যাদি স্থানে করিতে, ধরিতে 

ইত্যাদি লেখে । কারণ সংস্কংতে অধিকাংশ ধাতুতে তুম্ 

প্রত্যয় যোগে ই আদেশ হয়, যথা পঠিতুম্ ইত্যাদি । 
নোয়াখালি অঞ্চলে এখনও কণ্ডে না বলিয়া কর্ত, বলে। 

(ঘ) অকরোৎ, অঙ্ঞায়ত, প্রভৃতি শব্দের ন্যায় 

অপারয়ত, শব্দের আদ্য “আকার লুপ্ত এবং ভিস্থানে 

“ল? উচ্চারণ করিয়া পারয়ল্ বা পারিল বলে। এইরূপ 

উচ্চারণ অস্বাভাবিক নহে, তৃতীয় অধ্যায়ে “বর্ণান্তর” 
পরিচ্ছেদে ইহা বিশেষরূপে দেখিতে পাইবেন । 

যন্ত্রণায় আস্থর হইয়া 

যন্ত্রণয়া অস্থিরো (ক) তুত্বা 

ঘভ? এবং থ' স্থানে কখন কখন হু? উচ্চারণ হয়। 

যথা, ভ্রমরৈ2- ভ্রমরভিস্» ভ্রমরেহি, তথা হতহ ( শকু- 

স্তলা ) এই প্রকার ভূ ধাতুর উচ্চারণ “হ* এবং কথ ধাতুর 

উচ্চারণ “কহ” 'হয়। কাঠিন্য হেত “্* লোপ করিয়া 
ভূত্বা। শব্দের উচ্চারণ “হইয়া” হয়, কারণ লুপ্ত বর্ণের 



প্রাকৃতের সংস্কৃত রূপ | ১৫ 

স্থলে কখন কখন “আ” বা ছ"র ম্যায় একটুক অন্ফ, ' 

উচ্চারণ কোন কোন শব্দে হইয়া থাঁকে। তাহার 

বিশেষ বিবরণ ওয় অধ্যায়ে বর্ণলোপ পরিচ্ছেদে পরে 

দেখিতে পাইবেন। এইপ্রকার কৃত্বা, পঠিত্বা, ধৃত্বা 
প্রভৃতি শব্দেরও দ্ব লোপ হয়। কত্বা _ করিয়া, 
পতিত্ব। »* পড়িয়া, ধৃত্বা * ধরিয়! এবং ভূত্বাস হইয়া । 

দৌড়িয়া বেড়াইতে জাঁগিল। 
(ক) দ্রুতং (খ) ভ্রদিতুং (গ) ললাগ। 

( ক) তৃতীয় অধ্যায়ে বণান্তর পরিচ্ছেদে দেখিবেন 

“তত? স্থানে কোন কোন শব্দে পড়” উচ্চারণ হয়। যথা, 

পতন--পড়ন ; পাতন--পাড়ন; সপ্ততি_সত্বড় বা 

স্ইইড। এই প্রকারে দ্রতং -দ্রুডং বা দৌড়ং। ৯ম 

অধ্যায়ে ব্যাপ্তীর্ঘ নামক পরিচ্ছেদে দেখিবেন এই শব্দ 

ক্রির়াবাচকরূপেও ব্যবহ্ত হর, তখন ইহার অর্থ হয় 

দ্তগমন করা। এইরূপ অনেক বিশেষ্য এবং বিশেষণ 

পদ ক্রিয়াবাচকরূপে ব্যবহৃত হর। যথা দণ্ড 

দণ্ডায়, ধূম+য -ধুমায়; চপল+ঘ -চপলায়, শীঘ্র+ 

ব-শীঘ্রায়। এই প্রকার দ্রুত+য -দ্রতায় - 

দৌড়ায়। 
(খ) পূর্ববলিখিত অমী শব্দের যেমন “মীর? উচ্চারণ 

'ঈ' হয়, তত্রপ ভ্রমিতু - ভ্রইতু -বেড়াইতু ব। বেড়াইতে ! 

কোন শবের উচ্চারব্যতিক্রম একবারে হর না, ক্রমে 

দ্ুত শব্ধের 
প্রাকৃত উচ্চারণ 

র্িতুং শবের 
প্রাকৃত উচ্চারণ 



কতি *বের 

প্রকত উচ্চারণ 

১৬ ভাবাততৃ । য় অধ্যায় । 

ক্রমে হইয়! থাকে। প্রথম ভ্রমিতুং পরে ভ্রইতু ক্রমে 
বেড়াইতু শেষে বেড়াইতে। 

(গ) এই শব্দের উচ্চারণব্যতিক্রম কেবল একটী 
বর্ণের স্থানপরিবর্তনমাত্র । “ললাগ” শব্দের অর্থ ৯ম 

অধ্যায়ে ব্যাপ্তার্থ নামক পরিচ্ছেদে পরে প্রদর্শিত 

হইবে। 

একস্থানে কতক ময়ূর পুচ্ছ পড়িয়াছিল। 

একস্থানে কতি মযুরপুচ্ছং পতিতমাসীু। 

( মযুর-পুচ্ছানি পতিভানি আসন্।) 

(ক) লিখিত এবং কথিত ভাষার উভয়ে একটা রীতি 
জাচে যে, কৌন কোন শব্দে একটী “ক” বোগ করা হয়। 

যথা_ শারী -শারিকা, বাঁদ..বাজক, তদ্রপ হইবে - 
হইবেক, ধরিবে -ধরিবেক উত্যাদি। এই জন্য কতি 

শব্দকে কতিক বা কতেক বলে। 

(খ) ময়রপুচ্ছ" একবচন। কেহ বলিতে পারেন, 

ব্যাকরণান্ুসারে এখানে ইহার বহুবচন নযুর-পুচ্ছানি 

ব্যবহার করা উচিত ছিল; কিন্তু কতি শব্দ পুর্সেন থাকায় 

বনুবচনের বিভক্তি যোগ ন। করিলেও উহার বতত্ব জান! 

যাইতেছে, এই জন্য প্রারৃতে বহুবচনের বিভক্তি যোগ 
করে না। “গণ” শব থাকিলে তদ্দারা বহুত্বের 

একত্ব হয় এক সংস্কতেও এই সকল স্থলে একবচন 

ব্যবহার করা রীতি আছে । এই জন্য “কতি মযুরপুচ্ছানি 
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পতিতানি আসন” না লিখিয়! “কতি ময়ুরপুচ্ছং পতিত- 

মাসী” হয়। 

(গ) পতন শব্দের “ত” স্থানে “ড়” উচ্চারণ হয়, 

তাহা পুর্বে দেখান গিয়াছে এবং “৩য় অধ্যায়ে বর্ণীন্তুর” 
পরিচ্ছেদে দেখিতে পাইবেন। আসীৎ শব্দের উচ্চারণ 

যে “আছীল বা ছীল” তাহীও পুরে দেখান হইয়াছে । 
অতএব পড়িত+ আছীল - পড়িয়াছীল উচ্চারিত হয়। 

এই আসীৎ বা আছীল শব্দ তু ধাতু কু ধাতুর স্তায় 
এক নিত্যব্যবহ্ৃত প্রধান শব্দ । প্রাকৃতে যেমন অনেক 

ক্রিয়াই ভূ এবং কু ধাতুর সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়, তন্রপ 
অনেক অতীত কালের ক্রিয়াই এই আসীৎ শব্যোগে 

নিম্পন্ন হয়। কৃ+আঁসীৎ বা আছীল -করির়াছীল ; 

ধু+আসীৎ বা আছীল-ধরিয়াছীল, ইত্যাদি । ইহা 

প্রাকৃতের একটী রীতি (11070 ) অতএব ৯ম অধ্যায়ে 
“রীতিব্যতিক্রুম” পরিচ্ছেদে ইহা পরে দেখিতে পাইবেন । 

লিখিত সংস্কতে যদ্রিচ দর্শন করিল, ধৃত করিল, ধৃত হইল, 

না লিখিয়া দৃশ, এবং ধু ধাতুর উত্তর প্রত্যয় যোগ 

করিয়। এ সকল ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা হয় কিন্তু করিল, 

হইল যোগে করাও ব্যবহার ছিল এন্বং এখনও আছে। 

তদ্রপ আসীৎ শব্দের সাহায্যে অতীতকালের ক্রয়! 

নিষ্পন্ন হইতেছে । পতিতং .আসীৎ অর্থ পতিতাবস্থায় 

ব্দ্যিমান ছিল । এই 'সকল রীতি যে আবহমান: 

্ 

আসীত, শবের 
বাবহার 



প্রাপ্তে শব্ের 

প্রাকৃত 
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কাল চলিয়া আসিতেছে এবং আধুনিক বা কল্পিত নহে, 
তাহা ক্রমে দেখা যাইবে । 

শীতকাল 

এক ব্যক্তির এক অতি উত্তম কুকুর ছিল। 

এক ব্যক্ত্যাঃ কে) একঃ অতি উত্তমঃ কুক্ুরঃ (খ) 

আসীগু। 

(ক) পূর্বে ১১ পৃষ্ঠার দেখান হইয়াছে যে ঃ স্থানে 
র হয়। এই জন্য ব্যক্তযাঃ শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ 

“ব্যক্ত্যার” ব| “ব্ক্তির” এইরূপ হইয়া থাকে । বি+ 

অন্জ+ক্তিনব্যক্তি । অন্জ-গতি । বিশিষ্টরূপে 
অক্তি অর্থাৎ গতি আছে যার। লোক শবের ন্যায় ব্যক্তি, 

শব্দ যোগরুঢ়, অর্থাৎ মনুষ্যকে বুঝায় 

(€খ)ট আসীশ শব্দের উচ্চারণ যে আছীল তাহ 

পূর্বেব দেখান হইয়াছে; এবং ৩য় অধ্যায়ে বর্ণান্তর 
পরিচ্ছেদে পুনরায় দেখান যাঁইবেক। 

রীতিমত আহার পাইলে। 

রীতিমতে (ক) আহারে (খ) প্রাপ্তে। 

(ক) রীতিমত সরীতিসম্মত। 

(খ) প্রাপ্তে শের “ত” স্থানে যে “ল” উচ্চারণ 

হয়, তাহা ৩য় অধ্যায়ে “বর্ণাম্তর” পরিচ্ছেদে দেখিতে 

পাইবেন 1 অতএব প্রাপ্পে বলিতে চলিত কথায় সাধারণ 
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লোকে পাঁয়লে বা পাইলে বলে। অন্ত্য “প” লোপ 

করাতে তাহার স্থানে “অ” বা “ই” র ন্যায় অস্ফ,ট 
উচ্চারণ হয়। ইহার নিয়ম ৩য় অধ্যায়ে বর্ণলোপ পরি- 

চ্ছেদে পরে দেখিতে পাইবেন । এই জন্য প্রাপ্লে শব্দ 

পগ্লে না হইয়া পাইলে হইয়াছে । এঁ ইকারটা লুপ্ত 
বর্ণের চিহ্ মাত্র। 

এবং শরীর রীতিমত মার্জজিত ও মদ্দিত হইলে। 
এবঞ্ (ক) শরীরে রীতিমতং (খ) মার্জতে তথা 

মন্দিতে (গ) ভূতে । 

(ক) “এবং” শব্দ যে সংস্কৃত তাহা! কেহই অস্বীকার 

করিবেন না। কিন্তু ইহার ছুই অর্থ, এক অর্থ “এই 

প্রকার” অন্তার্থ “আর” । প্রাকৃতে এই “আর” অর্থেই 

এই শব্দের ব্যবহার হয়। সংস্কৃত অর্থাৎ পুস্তকের 

ভাষায় যোজক শব্দের ( 09)01)00192 ) ব্যবহার প্রায় 

নাই; কারণ পুস্তকের ভাষা! কাব্যের ভাষাঃ তাহার 

রচনার রীতি সংক্ষিপ্ত । এই কারণে কথিত ভাষার 

ন্যায় ফোজক ব্যবহার দ্বারা বাক্যের দীর্ায়তন না করিয়। 

সন্ধি সমাস দ্বারা যৌজকের কার্য সম্পন্ন করা পুস্তকের 
ভাষার রীতি । এই জন্য “এবং” শব্ধের যোজক্ধে ব্যব' 

হার প্রায় দেখা যার না। বিশেষ যখন পুস্তকের ভাষায় 

“এবং শব “এই প্রকার” অর্থে অহরহঃ ব্যবহৃত হয় 
তখন উহাকে আবার যোজকার্থে ব্যবহার করিলে 



উচ্চারণ ব্যতিত্র 

নিয়সাধীন 
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অর্থঘটিত গোলযোগ হইতে পারে; এই কারণে, এবং 

যোজকার্থে “৮ ইত্যাদি অন্য শব্দের ব্যবহার আছে, এই 

জন্য “এবং” শব্দকে যোজকার্থে প্রায় ব্যবহার করে 

না। কিন্তু প্রাকতে এই শব্দকে যোজকার্থেই ব্যবহার 

করে “এই প্রকার” অর্থে ব্যবহার করে না। একটি 
শব্দের দুই তিন অর্থ থাকিলে তাহা কেহ এক অর্থে 

ব্যবহার করে, কেহ অন্যার্থে ব্যবহার করে, ইহা রীতি- 

বহিভূতি নহে। 

(খ) রীতিমতং রীতিসম্মতং। 

(গ) ইতিপূর্বে ভূত্বা শব্দের প্রাকৃত উচ্চারণ 

দেখাইতে “ভ”৮ র উচ্চারণ যে ণ“হ” হয় তাহা দেখাইয়াছি 

এবং “তি” স্থানে যে “ল” হয় তাহা প্রাপণ্ডে” শবের 

উচ্চারণে দেখাইয়াছি। আর ওয় অধ্যায়ে “বণান্তর* 

পরিচ্ছেদে পরে দেখিতে পাঁইবেন। যথ!, আসী _ 

আছীল ইত্যাদি। অতএব “তুতে” হ্লীব্কে কথিত, 
ভাষায় হ'লে উচ্চারণ করে। 

এই সকল উচ্চারণব্যতিক্রম দেখিয়া কেহ বলিতে 

পারেন যে, এইরূপ এক বর্ণকে বদিচ্ছামত অন্য বর্ণ, 

করিয়া লইলে জগতের সমুদয় ভাষাকেই ত এক 

করিয়া লওয়া যায়। এই কথার উত্তর যথাস্থানে পরে 

আসিবে কিন্তু এখানেও একটুকু না বলিলে চলিতেছে না। 
কারণ পাণৃকগণ ক্রমাগত এক বর্ণ স্থানে বর্ণীম্তর : দেখিয়! 
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বিরক্ত হইবেন এবং ধৈর্যযাবলম্বন পূর্বক শেষ পর্য্যন্ত 
যাইতে পারিবেন ন। | ইহার উত্তর এই *-- 

১। যদি কোন বর্ণের উচ্চাঁরণব্যতিক্রম নিয়ম অনু- 

সারে হয়, তাহা! হইলেই তাহাকে সেই বর্ণের উচ্চারণ- 

ব্যতিক্রম বলিতে পারি। আর যদি নিয়ম না থাকে তাহ 

হইলে তাহাকে উচ্চারণব্যতিক্রম বলিব না, তাহাকে ভিন্ন 

বর্ণ বলিব। এক ব্স্থানে বর্ণান্তর উচ্চারণ হয় বলিলে 

তাহার একটী কারণ দেখাইতে হইবে এবং নিয়ম দেখাইতে 

হইবে, তাহা হইলেই তাহ! গ্রান্থ, অন্যথা গ্রাহ্থ নহে। 

২। যদি দেখিতে পাই যে এই শব ভিন্ন অন্য 

কোন কোন শবেও “ভ” স্থানে “হ” উচ্চারণ হয়, তাহা 

হইলেই বলিব “ভ”র উচ্চারণ ণ্হ”* |  দেখিতেছি 

প্রভাত» পোহাত ; প্রভাতিল -পোহাইল ; তখন 

“ভ” স্থানে যে “হ উচ্চারণ হয়, তাহ বলিতে পারি। 

৩। উচ্চারণস্থানের নৈকট্য হেতু যে ব্যতিক্রম 
হয়, তাহাকে নৈকট্যবিধি বলিব ; যথা, “দ” স্থানে “ল” 

হয়, কিন্তু “ক” স্থানে “ল” হয়না । কারণ “দ” এবং 

“ল” প্রায় এক স্থান হইতে উৎপন্ন হয়। “ক”র 

উচ্চারণস্থান সেই স্থান হইতে আধিক দূর । 

৪1 “৬৮, “থ” প্রভৃতি মুলে এক একটি বর্ণ নহে; 

ইহার! মুলে যুক্ত বর্ণ। বথা, ব7হ-ভ, ত7হ*্মথ) 

ইংরাজীতে এইরূপ বর্ণ নাই। তাহাতে “ভ+৮ বলিতে 
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0, “থ” বলিতে ঠ॥ বলিতে হয় । “ভ' উচ্চারণ করিতে 
যে ওঠ্ঠদ্বয় সংযোগ করিতে হয়, তাহার যদি কিঞ্চিৎ 
ব্যতিক্রম হয়, তাহ! হইলেই উহার উচ্চারণ “হ” হইয়! 

পড়ে । অতএব “ভ”র “হি” উচ্চারণ অস্বাভাবিক 

নহে । আর দেখিতেছি, এখন পর্যন্ত পশ্চিমাঞ্চলে 

হইল স্থানে 'ভইল+ বা “ভেল' বলে। 

“জনম অবধি সহি, 

হম রূপ নেহারনু, 

নয়ন না তিরপিত ভেল” । 

৫। শ্ত্রীলোক, বালক এবং দুর্বল ইহারা সর্বদা 

চলিত কথায় যুক্তাক্ষর ব্যবহার করিতে চাহে না। 
যথা, স্পর্শ -পর্শ ; স্পঙ্ট - পঞ্ট ; ঘর্ষণ -ঘষণ ইত্যাদি । 
যেখানে দুইটি যুক্তাক্ষর আছে সেখানে অন্ততঃ একটিকে 
ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত মুছ্র করিয়া লয়। মতএব 

“ভ” কে এই কারণেও “হ” উচ্চারণ করিতে পারে। 

এই প্রকারে প্রাকৃতের যে নিত্যব্যবহ্ৃত অনেক 

শব্দের উচ্চারণব্যতিক্রম আছে তাহা সমস্তই নিয়মাধীন। 

আধ্যভাষা শব্দ-সাগর। তন্মধ্যে ছুই তিন শত শব্ধ মাত্র 

সদাসর্ববদা চলিত কথায় ব্যবহৃত হয়, তাহারই মধ্যে 

কোন কোন শবের উচ্চারণব্যতিক্রম দেখিতে পাঁইবেন। 

তাহাও নিয়মাধীন এবং কারণাধীন। অতএব সামান্য 

কয়েকটি শব্দে এই প্রকার উচ্চারণব্যতিক্রম দেখিয়! 



প্রাকতের সংস্কৃতরূপ। ২৩ 

তাহাদিগকে কেহ ভাষান্তর মনে করিবেন না। সেই 

বৃদ্ধন্ত বৃদ্ধজাতির মুখে এখন পর্যন্ত সেই বৃদ্ধার বৃদ্ধা 

আর্ধ্যভাষাঁই শুনিতে পাইতেছেন। কেহই মরে নাই। 

অশ্বগণ বিলক্ষণ বলবান হয় 

অশ্বগণঃ বিলক্ষণং বলবান্ ভবে (ক) 

(ক) “ভর উচ্চারণ “হ” ইহা পূর্বেবে দেখান 
গিয়াছে। “ব*র উচ্চারণ “ও”র ন্যায়, যথা, শিব - 

শিও, ইহাই সংস্কৃত উচ্চারণ, ইহ! প্রাকৃতের ব্যতিক্রম 

নহে। অতএব ভবে শব্ধের উচ্চারণ “হওয়েৎ” 

তাহাকেই সংক্ষিপ্ত করিয়। “হয়ে” বা “হয়” বলে। (৩য় 

অধ্যায় বর্ণান্তর পরিচ্ছেদ দ্রষ্ব্য)। 

এবং স্ৃশ্রী এবং চিককণ দেখায়, 

এব (ক) সুস্রীঃ এব চিকণঃ দৃশ্যতে (খ) 

(ক) “এবং” শব্দের অর্থ যে আর তাহা! পূর্বে 
বলা হইয়াছে । 

(খ) দৃশ. ধাতুর শ স্থানে সংস্কত অনেক শবে 

ক হয়; আবার অনেক সময় প্রত্যয় যোগে “ষ” হয়, 

যথা দৃষ্টি। মৃদ্ধন্য “ষ” র সংস্কৃত উচ্চারণ “খ” র স্যায়। 
এইজন্য চলিত কথায় দৃশ ধাতুর উচ্চারণ দেখ। দুশ, 
ধাতু সংস্কৃতেও দৃক্ হইয়া থাকে । 

দৃশ্যতে  দেখ্যতে -( তলোপে ) দেখায়ে - দেখায় । 

ইহার প্রতি আর যে আপত্তি হইতে পারে তাহা ৮ ম 



২৪ তাষাতন্ব। ২য় অধ্যায়। 

অধ্যায়ে “্ধাতুরূপ” এবং ৭ম অধ্যায়ে “ক্রিয়া বিভক্তি” 
পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইবে। 

শীতকালে এক কৃষক অতি প্রত্যুষে 
শীতকালে একঃ কৃষকঃ অতি প্রত্যুষে 

ইহার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। 
ক্ষেত্রে কন্ম করিতে যাইতেছিল 

ক্ষেত্রে কন কর্তং ( ক) যাতুং (খ ) আসীঘ 
( এইরূপ প্রয়োগ প্রাকৃতের রীতি ) 

(ক) কর্তং শন্দের যে কর্তে বা করিতে উচ্চারণ 

হয়, তাহা! পুর্বে দেখান গিয়াছে । 

(খ) কর্ত,ং শব্দ যেমন “কর্তে” বা “করিতে” হয়, 

তেমনি যাতৃং শব “ষা'তে” বা “যাইতে” উচ্চারিত হয়। 
শ্ুল. কথা “তুম্ঃ প্রত্যয়কে প্রাকৃতে তে” উচ্চারণ 

করে। আসীৎ শব্দ যে আছাল্ হয় ইহা পূর্বেব বলা 
গিয়াছে । অতএব যাইতে এবং আছীল্ এই দুই শবে 

যাইতেছিল। এখানে “ছ”য়ে হ্রন্ব ইকার দেওয়।৷ উচিত 
নহে। 

কেহ মনে করিতে পারেন, যে যাতুং আসীৎ বলিতে, 

যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল এইরূপ অর্থ বুঝায়। 
কিন্তু তাহা নহে, ইহার অর্থ যাওয়! কার্য্যে বর্তমান ছিল। 

(৪ 60 2০ নহে, ৪ 10 006 7০6 ০? ০106) 1 ৫. 

0৪ £০170% ) ইহা! প্রাকৃতের রীতি, যাহাকে ইংরাজীতে 
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10101 বলে। অতঃপর ১ম অধ্যায় “রীতিব্যতিক্রম” 
পরিচ্ছেদে ইহা! দেখিতে পাইবেন । 

এক্ষণে একটী গল্প আগ্ন্ত উদ্ধৃত করিয়া তাহার 
প্রত্যেক শব্দের নীচে এ শব্দের সংস্কৃত রূপ দেখা- 

ইতেছি। 
১। এক কুক্কুর মাংসের এক খণ্ড 

ক। একঃ কুক্ধুর; মাংসস্ত একখণ্ডং। 

২। মুখে করিয়া নদী পার হইতে ছিল 
খ। মুখে কৃত্বা নদীপারং ভবিতুং আমীৎ। 

ভবিতুং আঁসীৎ ইহাকে ইংরাজীতে ব্যবহারিক ভাষা 
(191070১8010 21)7৩5810) ) বলে । ৯ম অধ্যায়ে রীতি- 

ব্যতিক্রম পরিচ্ছেদে ইহা দেখিতে শাইবেন। ভূ ধাতু 
প্রাপ্ত্যর্থে সকর্মমক হয়। 

৩। নদীর নিম্মল জলে তার যে প্রতিবিম্ব 

গ। নগ্াঃ নিষ্মলজলে তস্য যু প্রতিবিন্বং 

৪1 পতিত হইয়াছিল । 

ঘ। পতিতং নি (প্রাকৃত রীতি ৪ 
সশপপাীশীত শ পাপ শপ পাপী জি ওজন ২৯ জাত পালা পাপে পাপা শিপ 

* পপতিতমাসীৎ* টা যথন এই, অর্থ প্রকাশ হইত, তখন আর তৃত্বা 

শব্ষের প্রয়োজন কি? অতএব প্রাকৃতে এস্থলে "পতিত হইয়াছিল” না লিখিয়! 

পড়িয়াছিল লিখিলেই সুভাষ! হইত। "পতিত হইয়াছিল” লেখাতেই তাহার 

সংস্কতরূপ গতিতং তৃত্বামীৎ করিতে হইয়াছে। 



অমী শবে 

২৬ ভাষাতত্ব । ২য় অধ্যায় । 

৫। সে এ প্রতিবিম্ব অন্য কুক্ধুর স্থির করিয়া 

উ। সঃ অমী (অদঃ) (ক) প্রতিবি্বং অন্য 

কুককুরং স্থিরং কৃত্বা | 

৬। মনে বিবেচন। করিল । 

চ। মনসি বিবেচনা অকরোৎ 

৭। এ কুকুরের মুখে যে মাংস খণ্ড আছে 
ছ। % অমী ( অমুষ্য ) কু্কুরস্ত মুখে ষঃ মাংসখণ্ডঃ 

অস্ত | 

৮। তা কাড়িয়া লই, তা হইলে 

জ। তৎ কৃষ্ণ] ( গ) লামি, তত ভূতে 

( তদ়্ুতে বা তন্মিন্ ভূতে ) 
৯। আমার ছুই খণ্ড মাংস হইবে 

ঝ। মম (ঘ)) দ্বিখণ্ডং মাংসং (উ ) ভবিতা 

( ক) পুর্বেব দেখান গিয়াছে যে লক্ষী এবং আত্ম! 

শবের “মী” এবং “মা” ম্যায় অমী শব্দের “মী”্র উচ্চারণ 

ঈ হয়। অমী-্অঈ' -এ। যথা, আমিষ -আইষ। 

এবং ইহাও পূর্বেব দেখান হইয়াছে যে “এ” শব্দ 
সর্বববচনেই ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রীকৃতের ব্যাকরণদোষ 

বলিতে হইবে । 

(খ) মনসি -মনই -মনে। 

(গ) লা ধাতুর অর্থ গ্রহণ করা, “দানে লাল্চ 

+* এস্বলে “অধ্ী” ব্যাকরণ দৌধ। 
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গ্রহেইথবা,৮ ইহার “মির” উচ্চারণ “ই*্র ন্যায় 

হয়। 

(ঘ) মম শব্ধ কাব্যের ভাষা । ইহা সংস্কত এবং 

প্রাকৃত উভয়েই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রাকৃতে ইহা 
পদ্যের ভাষা । গদ্যে বা! কথিত ভাষায় ইহার স্থলে 

“আমার” শবের ব্যবহার আছে । তাহ! অন্মদ্ শবজাত। 

অস্মদ শব্দের কুঞ্চিত রূপ “আম” ইহা ধাতৃযোগে কিঞ্চিৎ 

রূপান্তরিত হইয়া বর্তমান কালের উত্তম পুরুষের ক্তিয়া- 

পদ নিষ্পন্ন করে। ভবামি, ইচ্ছামি, তিষ্ঠামি, গচ্ছামি, 

গচ্ছাম2, পিবামঃ, প্রভৃতি শব মধ্যে অস্মদ শব্ের এ 
কুঞ্চিতরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদিগকে সংস্কৃতে 

বিভক্তি ও প্রত্যয় বলে তাহারা যে অনেকেই তদর্থবোধক 

কোন শবের কুঞ্চিগ্াকার তাহার সন্দেহ নাই। অতএব 

আমরা বলি ভবামি, পিবামঃ, প্রভৃতি শব্ধের “আম্ছ 

অস্মদ শব্দের কুঞ্চিতাকার। অস্মদ্ শব্দের প্রথমার এক 

বচনের রূপ পুস্তকের ভাষাতে “অহম্” ; কথিত ভাষাতে 

“শকুন্তলার” সময়ে তাহাকে “হম্মি” বলিত; বর্তমান 

সময়ে পশ্চিমাঞ্চলে “হম” এবং এ প্রদেশে “আমি” 

বলে। এ অন্মদ শব্দের অন্যান্য বিভক্তিতে সংস্কৃতে 

যে সকল রূপ হয়, তাহাদিগকে আমরা অস্মদ্ শবের 

রূপ বলিতে চাহি না। আমরা বলি, তাহার স্বতন্ত্র স্বতন্ 

এক একটি শব্দ । ময়ি, আবাম্, নৌ, নঃ। এই সকল 



২৮ ভাধাতিত্ব ৷ ২য় অধ্যায়। 

কি কখনও অস্মদ্ শব্দের রূপ হইতে পারে? অস্মদ্ 

শব্দের সহিত ইহাদের কোন সাদৃশ্য নাই, অতএব এই 
সকল বিভিন্ন শব্ধ, অথবা এ অর্থবোধক অন্য কোন 
বিভিন্ন শব্দের কুঞ্চিতাকার বা রূপ। সংস্কতে বিভিন্ন 

বিভক্তিতে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার অনেক 

স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা “বিভক্তিরূপ” পরি- 

চ্ছেদে পরে বিস্তারিতন্ধপে প্রদর্শিত হইবে । প্রাকৃতে 

এই প্রকারে এক শব্দের রূপ করিতে ভিন্ন ভিন্ন বিভ- 
ক্তিতে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার না করিয়া প্রত্যেক বিভ- 

ক্তিতে এক শন্দেরই ব্যবহার করে। অতএব অস্মন্ 

শব্দের রূপ করিতে তাহার কুঞ্চিতরূপ উক্ত “আম্”কে 

অবলম্বন করিয়া তাহার উত্তর বিভক্তি যোগ করে। 

“আম” শব্দের উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন (£)বা€(র) 
যোগে আমঃ অথবা! আমর - আমার হইয়াছে । “আমার, 

এবং “মম” উভয়ই সংস্কৃত কিন্তু মম” শব্দ কাব্যের ভাষাতে 

প্রযোজ্য, এবং “আমার” শব্দ কথিত ভাষাতে প্রযোজ্য । 

আমরা প্রকৃত কাব্যে “মম” শব ব্যবহার করি কিন্তু 

কথাতে “আমার” শন্দব ব্যবহার করি। সংস্কৃত কাব্যের 

ভাষ৷ বলিয়া তাহাতে এঁ “মম” শন্দই ব্যবহৃত হয় । 

(৬) ভবিত৷ প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক পদ সকলের, 

প্রাকতে এ প্রকার রূপ নাই; কারণ কথিত ভাষার 

সাধারণ লোকে নিত্যব্যবহ্ৃত শব্দ সকলকে স্বভাবতঃ সরল 
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করিরা বলিতে চাহে । এই জন্য প্রাকৃতে মূল শব্দগী 

স্থির রাখিয়া তছুত্তর প্রতায় যোগের সরলতর নিয়ম 

অবলম্বন করে। ইহার সংক্ষিপ্ত 'নিয়ম ধাতু প্রত্যয়াদির 
রূপ আলোচনা করার সময় পরে প্রদর্শিত হইবে। মূল 

শব্দ ভবি” ঝা হই? পর্য্যন্ত স্থির আছে, প্রত্যয়ের ব্যতি- 

ক্রম পরে দেখান যাইবে । 

এইরূপে লোভে পড়িয়৷ 

ইদং রূপে লোভে পতিত্বাঁ 

ইহাতে কিছু বিশেষ বলার নাই । কারণ ধৃত্থা, কৃত্বা, 

পঠিত্বা ইত্যাদি স্থলে ত্ব লোপ করিয়৷ যে প্রাকৃতে ধরিয়। 
করিয়া, পড়িয়! উচ্চারণ করে, তাহা ১০৪ পৃঃ প্রদর্শিত 
হইবে। এবং “পত” ধাতুর “ত” স্থানে “ড় হয়, তাহাও 
বর্ণান্তরঁ পরিচ্ছেদে পরে প্রদর্শিত হইবে। অতএব 

এখানে “পতিত্বা” কে পড়িয়া” বলিয়াছে। 

মুখ বিস্তৃত করিয়া 

মুখং বিস্তৃতং কৃত্ব 
ইহাতে নৃতন কিছু মাঁই। 

(৬৩ 

যেমন কুকুর অলীক মাংসখণ্ড ধরিতে গেল 

যন্মিন (ক) (কালে) কুকুর; অলীকং মাংসখগ্ডং 

(খ)ধত্তং(গ) অগমৎ্! 



যন্মিন শব্ধের 

৩০ ভাষাতত্ব ৷ য় অধ্যায়। 

(ক) যস্মিন_যস্মিন। অতঃপর দেখা যাইবে 

প্রীকৃতে যঃ স্থানে “যে? সঃ স্থানে “সে, উচ্চারণ করে। 

তএব যস্-্যে। যে+মিন্_যেমিন্, বা ৩য় অধ্যায়ের 

স্বরবিপর্য্যয় নিয়মানুসারে “যেমনি” উচ্চারণ হয়। যস্মিন্ 

কাঁলে বলিতে, “কালে” না বলিলেও কথিত ভাষায় সেই 

অর্থ প্রকীশ করে। “যেমনি গেল” বলিলেই যে সময়ে 

গেল, যেমনি কহিল বলিলেই যে সময়ে কহিল বুঝায় । 
(খ) তুম্ প্রত্যয়ের তু স্থানে যে প্রীকৃতে “তে, 

বলে তাহা পূর্বেব দেখান গিয়াছে । ধর্ত,ং-ধর্তে। কথায় 
“ধর্তেই” বলে কিন্তু সাহিত্যে ধরিতে লিখিয়! থাকে । 

(গ) ৩য় অধায় বর্ণান্তর ও বর্ণলোপ পরিচ্ছেদে পরে 

দেখা যাইবে, অকরোত, আসীৎ প্রভৃতি শবের পুর্ব 

আকারের লোপ হয় এবং অন্ত্য ত স্থানে ল হয়! “মা র 

উচ্চারণ * বিন্দুর ন্যায় হয় এবং কোন কোন স্থলে এ বর্ণ 

এককালে লোপ পায়। আবার কোন কোন স্থলে লুপ্ত 

বর্ণের স্থানে অন্ফ,ট “অ? বা “ই, উচ্চারণ করা হয়। ইহা 
“বর্ণলোপ” পরিচ্ছেদে পরে দেখান যাইবে । এই প্রকারে 

অগমণ্ড শব্দের উচ্চারণ “গইল' বা “গেল? হইয়াছে । 

পশ্চিম প্রদেশে “গেল” এ প্রদেশে “গেল” বলে 
অমনি ওর মুখস্থিত মাংসখণ্ড 

অমুশ্মিন (ক ) কালে (খ) অস্য মুখস্থিতঃ 
মাংসখণ্ডঃ 
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(ক) যশ্মিন শন্দের উচ্চারণ যে প্রকারে “যেমনি, 

হইয়াছে, অমুক্ষিন শব্দের উচ্চারণও সেই প্রকারে “অমনি, 

হইয়াছে, তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন । “যেমান, শব্দের 

হ্যায় এই শব্দের পরেও “কালে” বলিতে হয় না; “অমনি” 

বলিলেই “অমনি কালে” বুঝায় । 

(খ) পূর্বের শৃগালস্ত শব্দে ১২ পুষ্টায় দেখান 
গিয়াছে যে ষষ্টী বিভক্তির. “স+ও (৪) স্থানে র উচ্চারণ 

কর! হয়, এইজন্য “অস্ত, শব্দের উচ্চারণ “অর । কিন্তু 

প্রচ্ছন্ন, প্রকীশ, পতিত ইত্যাদি শন্দে যেমন আদ্য অকার 

স্থানে ওকারের ন্যায় উচ্চারণ করা হয় তদ্রপ “অর শব্দকে 

“ওর” বলে এবং লিখিতেও “ওর লেখা হয়। কথিত 

ভাষায় উচ্চারণব্যতিক্রম স্বাভাবিক । কিন্তু লেখাতে যদি 

দ্ধ মত লেখা থাকে, তবে উচ্চারণ যে যা করুক, ভাষা 

স্থির থাকে । আর যদি উচ্চারণ যেমনি করা হয় লিখিতেও 

তেমনি লেখা যায়, তাহা হইলেই এক শব্দকে ছুইটি' 

পৃথক্ শবের হ্যায় দেখায় । 

জলে পড়িয়া! স্রোতে ভাসিয়া গেল। 

জলে পতিত্বা শ্রোতসি (ক) ভাসিত্বা অগ্রমণ্ড 

(ক) এখানে সংস্কৃত সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন “ই” 

প্রাকৃতে “এ” । অতএব প্রাকৃতে আোতে, স্থলে স্রোতসে 

হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যে ব্যাকরণ জানে না সে 

এই শব্দটি যে স্রোতস্ শব তাহা জানে না; কারণ' 
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ব্যাকরণ ব্যতীত সংস্কৃত কি প্রাকৃত ভাষাতে আোতস্ 

একটি শব্দ নাই, ব্যাকরণেই ইহার অস্তিত্ব, ভাষাতে 
নহে। ভাষাতে শ্রোতদ্ শব্ের প্রথমার এক বচনে 

তোতঃ হয়, অতএব ব্যাকরণীনভিজ্ক লোকে উহাকে 

আোত শব্দ বলিয়াই জানে, সুতরাং এ শব্দের উত্তর 

সপ্তমী বিভক্তি যৌগ করিয়া স্রোতে বলে। প্রাকৃত 

যে ব্যাকরণানভিজ্ঞ লোকের ভাষা, তাহা ত জানাই 

আছে । 

তখন সে হতবুদ্ধি হইয়! 

ততক্ষণং সঃ হতবুদ্ধিঃ ভূত! 
(ক) তৎক্ষণম্- তখণ 

ইহাতে সামান্য ব্যতিক্রম অনেকে তেখনও বলে, যার যেমন 

ইচ্ছা । . ইহা অশাসিত ভাষার দোষ । 

কিয়ওক্ষণ স্তব্ধ হইয়। রহিল 

কিরতক্ষণম্. স্তব্ধঃ ভৃত্বা অরহও (ক) 
(ক) অরহৎ রহ ধাতু । এই শব্দের উচ্চারণ যে 

প্রকারে রহিল” হয়, তাহা অকরোণ, অগমণ্ড প্রভৃতি 

শবে দেখান হইয়াছে। অরহশ শবের অর্থ “গেল, 

অর্থাত স্তব্ধ হইয়া গেল। *ন্তন্ধ” হইয়া গেল,” “অজ্ঞান 

হইয়া গেল” এই প্রকার বাক্য প্রাকৃতের রীতি 
(10107) )1..,অজ্ঞান হইল” স্তব্ধ হইল না বলিয়া, 

“অজ্ঞান হইয়। গেল” “স্তব্ধ হইয়া গেল” বলে। ইংরেজীতে: 
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যেমন 201) 72820) 5906. 1020, . %01১6' শবের 

অর্থ এখানে গমন করা নহে। ইহা কেবল কথা বলার 

রীতি মাত্র। গমনার্থ শব্দের এইরূপ ব্যবহারিক 

প্রয়োগ অনেক স্থলে পাওয়া যায়, যথা, “বলা যায়” 

৮ (000 79৩ 5919 )১ “কির যাঁয়” ₹ (০৮1) 0৪ ৭০916 ), 

আবার গমনার্থ শব্দের ন্যায় গমননিবৃক্ত্যর্ধবোধক শব্দেরও 

এ প্রকার ব্যবহারিক প্ছয়গ হয়, যথা, “করিয়া থাকি”। 

থাকি পদ গমননিবৃন্যর্থবোধক । “করিয়া থাকি” অর্থ 

এই প্রকার করা আমার অভ্যান বা নিয়ম । ইহা কখিত 

ভাষার রীতি । সুতরাং ধিনি কেবল সংস্কৃত পুস্তক পাঠ 

করিয়াছেন, তিনি এইরূপ বাক্য শুনিলে কিছুই বুঝিতে 
পারিবেন না। তিনি গমন এবং স্থিতি বোধক শব- 

সকলের চলিত এবং আভিধানিক অর্থ করিয়। এ সকল 

বাক্য অর্থহীন বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন । 

রহ. ধাতু ত্যাগার্থে রহিত, বিরহিত হয়। রহ 

বলিলে, যে কার্য করিতেছ তাহ। ত্যাগ কর বা, তাহ। 

হইতে বিরত হও, এইরূপ বুঝায় । এই প্রকারে যে গমন 
করিতেছে তাহাকে যদি বলি রহ, তা হ'লে তুমি গতি 

ত্যাগ কর, এইরূপ বুঝায় । অতএব দ্রেখিতেছি রহ শন্দের 

অর্থ “যাও” আবার এ শব্দের প্রকারান্তরে অর্থ হয় 

পমননিবৃত্তি কর” । এই প্রকার বিপরীতার্থে শব 

ব্যবহার করিলে কোন সময় অর্থের গোলযোগ হইতে 
শু 
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পারে, এই কারণে “গমন ত্যাগ কর” অর্থে রহ. ধাতু 
স্কুতেও ব্যবহার করে না এবং প্রাকৃতেও ব্যবহার করা 

উচিত নহে । এইরূপ স্থলে স্তব্ধ হইয়া রহিল ন৷ লিখিয়। 
স্তব্ধ হইয়া থাকিল লিখিলেই নির্বিববাদ হয়। প্রাকৃত 

অভিধান প্রণেতৃগণ এ বক্রার্থ বুঝিতে না যাইয়া, যেখানে 
“রহ” শব্দের গমনত্যাগ অর্থ লিখিয়াছেন সেখানে এ 
শব্ধকে কেহ প্রাকৃত, কেহ “দেশঙ্জ” বলিয়াছেন । তাহ। না 

বলিয়া ব্যবহারিক অর্থ বলিলেই বোধ করি সঙ্গত 

হইত । 

অনস্তর এই বলিতে বলিতে 

অনন্তরং (ক ) ইদং বদিতুং বদিতুং (খ) 

(ক) ইদং শব্দের সাধুভাষায় অনেক রূপ । যথা, 

ইদ্বংং ইয়ং, অয়ং ইত্যাদি । প্রাকৃতে অনুস্বার নাই, 

প্রাকৃতে ইহার রূপ “এই” । 

খে) চলিত কথায় যে তৃং. প্রত্যয়ের “তু” স্থানে 

“তে” বলে ইহা! পূর্বেব দেখান হইয়াছে । অতএব 
“বদিতু বদিতু”-“বদিতে বদিতে”। ৩য় অধ্যায় 
£বর্ণাস্তর” পরিচ্ছেদে দেখিবেন “দ” স্থানে “লি” হয়। 

বদ-বল; বদিতে বদিতে ০ বলিতে বলিতে । িলিতে 

বলিতে, করিতে করিতে, দেখিতে দেখিতে,, এই সকল 

ব্যবহারিক রীতি। ব্যাকরণানুসাঁরে ইহাদের অর্থ হয় না। 

“বলিতে বলিতে” বাক্যের ব্যবহারিক অর্থ “সে যখন 



প্রাকৃতের সংস্কৃত রূপ । ৩৫ 

যাইতেছিল তখন এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছিল”। 
(109 দ6136 07) 81119 000 50,7100. ) 

নদী পার হই! চলিয়া গেল 

নদীপারং ভূত্বা ( ভূ-প্রাপ্তৌ ) চলিত্বা কে) অগমণ্ড 
(ক) এইরূপ বাক্য প্রয়োগ কর প্রাকৃতের রীতি । 

তাহ! রাতিব্যতিক্রম পরিচ্ছেদে দেখ যাইবে। ইহাতে যে 

সকল উচ্চারণব্যতিক্রম আছে, তাহ! সমস্তই পূর্বে দেখান 
হইয়াছে । নুতন কিছুই নাই। 

যারা লোভের বশীভূত হইয়। 
যে লোভস্য বশীভূতাঃ তৃত্বা 

ষষ্টীর “দ্য” স্থানে যে “র” হয়, এবং ভূত্বার উচ্চারণ 
যে “হইয়া” তাহা পূর্বে দেখান গিয়াছে । এখানে 

নৃতন কিছুই নাই । 
কল্পিত লাভের প্রত্যাশায় ধাবমান হয় 

কল্লিত লাভস্য প্রত্যাশয়া ধাবমানাঃ ভবেয়ুঃ 

(ক) ভবেয়ুস্ হয়েরুঃ- হয়ে বা হয়। 

তাদের এই দশাই ঘটে 

তদীদেঃ (কে) ইয়ং দশা হি ঘটেত 

(ক) তদাদি শব্দ ষষ্ঠী বিভক্তিতে “তদাদেঃ” হয়। 
প্রাকৃতে যে ষণ্ঠীর বিসর্গ স্থানে “র”* উচ্চারণ হয় তাহ 
পুর্ব্বে বলা গিয়াছে । অতএব প্রথম “দ” লোপ করিয়া 
তদাদেঃ-- তাদের। দ্বিবচন, বছুবচন করার ছুই নিয়ম 

তাদের শবের 

ব্যুৎপন্তি। 



সংস্কত এবং 
প্রাকৃতের 

উচ্চারণ, 

ব্যাকন্ধণ এথং 

রীতিবিষয়ক 
পার্থক্য । 

৩৬ ভাঁষাতত্ব । ২য় অধ্যায় | 

আছে; এক বিভক্তি ছারা, আর দ্বিবচন বহুবচন বৌধক 

শব্দ যোগ দ্বারা, যথা! বাঁলকৌ, বাঁলকাঃ, অথবা বালকঘয়ং 
বালকগণঃ ইত্যাদ্রি। প্রীকৃতে অর্থাৎ চলিত কথায় 

দ্বিতীয় নিয়মই ব্যবহৃত হয়। “আদি” শব্দ বুবচনজ্ঞাপক 

এই জন্য তেষাঁং না বলিয়! তদাদেঃ ব্যবহৃত হয়। ৫ম 

অধ্যায় “ঁবভক্তি রূপ” পরিচ্ছেদে দেখা যাইবে এই 

“আদি” শব্দ অলক্ষিতভাবে প্রাকৃতে কি অভাবনীয় কাধ্য 

করিয়াছে। 

এইক্ষণ শিশুপাঠ্য “কথামালা” নামক একখান 

ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রথম হইতে ষষ্ট পর্য্যন্ত, প্রত্যেক উপা- 
খ্যানের প্রথমাংশে এবং পঞ্চম উপাখ্যানের আদান্ত 

সমুদয়ে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের পার্থক্য দেখিয়াছি । তাহাতে 

কি দেখিলাম । দেখিলাম; প্রাকৃতে ছুই চারিগি ব্যাকরণভুল 
এবং উচ্চারণব্যতিক্রম থাকে । 

“একদা একঃ শৃগালঃ দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশং অকরোগ । 

দ্রাক্ষাফলং অতি মধুরং, সুপক্ষং ফলসকলং দৃষ্ট” 
ইত্যাদি সকলই সংস্কৃত। মধ্যে মধ্যে ব্যাকরণভূল 
থাকা সত্বেও সংস্কৃত ভাযাই বলিতে হইবে। আর, 

' উচ্চারণঝাতিক্রম সম্বন্ধে বলি, অকরোৎ এবং দৃষ্ট এই 
ছুইটি শব্দের উচ্চারণব্যতিক্রম বুঝাইয়। দিলেই এই 

পর্য্যন্ত বাক্য কয়টা সকলেই বুঝিতে পারে। মনে করুন, 
যেন এই দুইটি শব্দের অর্থ আমরা জানিই না, তাহা 
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হইলেই কি, পোনরটা শবের মধ্যে ছুইটী শব্দ যদি 
বুঝিতে না পারি, তাহাকে ভিন্ন ভাঁষ! বলা যাইতে পারে ? 
পৃথিবীতে এমন ভাষা নাই, যাহার পুস্তকের ভাষাতে 
পৌনর শব্দের মধ্যে দুইটি শব্দ সাধারণ ' অশিক্ষিত 
লোকের অজ্ভাত না থাকে । তাহার অর্থ পরার ভাবেই 
বুঝিতে পারা যায়। বিশেষ এই দুইটা অচ্ভাত শব্দও 
নহে, ইহারা কেবল উচ্চারণব্যতিক্রম মাত্র অতএব 

বোঁধ করি, কেবল এইরূপ ছুই চারিী উচ্চারণব্যতিক্রম 

হেতু প্রাকৃতকে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র ভাষা বল! যাইতে 
পারে না। 

₹। একদা একঃ শৃগালঃ 

প্রা। একদা এক শৃগাল 
সং। ভ্রীক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশং অকরোত 

প্রা। দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। 

সং। ভ্রাক্ষাফলং অতি মধুরং 

প্রা। দ্রাক্ষাফল অতি মধুর 

সং। স্থপক্ং ফলসকলং দৃষ্টা 
প্রা। স্পন্ক ফলসকল দেখিয়া 

উল্লিখিত সংস্কৃত এবং প্রাকৃত একই ভাষ!। 

পৃথিবীর সর্বব ভাষাতেই সাধারণ অশিক্ষিত লোকের 
কথিত ভাষাতে এই প্রকার ব্যাকরণভূল ও উচ্চারণ- 
ব্যতিক্রম হুইয়া থাকে, তাহাতে ভাষান্তর হয় না। 



তৃতীয় অধ্যায় । 
মিটি িসিই (পিপি 

উচ্চারণব্যতিক্রমের নিয়ম | 

প্রাকৃতে যে উচ্চারণব্যতিক্রম হয়, তাহা বিশেষ 

বিশেষ নির্দিষ্ট প্রকারে হইয়। থাকে । তাহা নিয়মাধীন, 

স্বেচ্ছাধীন নহে। একটা শব্কে, কেহ এক প্রকার 

কেহ অন্য প্রকার উচ্চারণ করিলে তন্মধ্যে যেটী নিয়মা- 
ধীন তাহাই গ্রাহা, অন্যগুলিকে প্রাকৃত শব্দ বলিয়া গ্রাহ্থ 

করা যায় না। যেমন স্ফ,লিঙ্গ একটি শবা। ইহাকে 
যদি কেহ ফুল্কি, কেহ ফুল্কা, কেহ ফিন্কি, কেহ 

অন্য প্রকার বলে, তাহা হইলে এ সকল শব্দ মধ্যে যেটা 
নিয়মাধীন, তাহাই প্রাকৃত শব্ধ বলিয়া গ্রাহ্য, অন্য সকল 

অগ্রাহ্া। অতএব যে যে নিয়মে প্রাকৃতে উচ্চারণব্যতিক্রম 

হয়, এক্ষণে আমরা সেই সকল নিয়মের উল্লেখ করিব। 

(১) বর্ণান্তুর | 
উচ্চারণব্যতিক্রমের প্রথম নিয়ম এক বর্ণের স্থানে 

বর্ণান্তর উচ্চারণ করা । ইহা যদ্িচ্ছামত হয় না। ইহার 
নিয়ম ক, তালু আদি বর্ণোৎপত্তি স্থানের নৈকট্য, যথা 
র স্থানে ন,ড় স্থানে ল বলিতে পারে, কিন্তু কখনও এ 
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সকল বর্ণের স্থানে ক কিম্বা খ বলে না। কারণ 

ইহাদের উচ্চারণস্থান বনুদুর। “অগ্নিমীড়ে” স্থানে 
“অগ্রিমীলে” বলিতে পারে কিন্তু “অশ্িমীকে” ৭» 

“অগ্নিমীখে” বলিতে পারে না। “ড়” কে “ল” উচ্চারণ 

করিতে যে সর্বব স্থলে অধিকার আছে তাহা নহে। 

এইরূপ উচ্চারণ বিকল্প মাত্র, অর্থাৎ ছুই চারিটা শব্দে 
হইয়। থাকে । আমরা এখানে এই বলিতেছি যে সেই 

যে ছুই চারিটী শব্দে এইরূপ উচ্চারণব্যতিক্রম হয়, 
তাহাও নিয়মাধীন, স্বেচ্ছাধীন নহে। বর্ণান্তর যতই 

দোষাবহ হউক, ইহা কথিত ভাষাতে অনিবাধ্য। 

পৃথিবীতে এমন দ্রেশ নাই যেখানে এক বর্ণ স্থানে 
বর্ণান্তর না হয়। ইংরাজীতে £ স্থানে ০৮ হয়; যথা 

1১0686) ৭ স্থানে) হয়; যথা 1০209) আয়লগ 

দেশে 069 (টি) কে তৃবলে। প্রাকৃতে ষে সকল 

বর্ণের স্থানে বিকল্লে বর্ণাম্তর উচ্চারণ হয়, তাহ! ককারাদি 

বর্ণানুক্রমে নিন্গে প্রদর্শিত হইল। 

ক -চ, যথা, কারকার - ককার -চকার “কব্গস্ত চবর্গে” 
( ইতি কলাপ ) 

ক -গ, যথা, দিক্ - দিগ, বাক লবাগ। 

খ ₹হ, যথা, মুখ - মুহ । 
গজ, যথা, গমগম ₹ গগাম »জগাম।. “কব্গস্য চবর্গো” 

€ কলাপ ) 



8০ ভাষাতত্। ওয় অধ্যায় । 

ঘ-হ, কারণ ঘ-গ+হ, €£1) কখন কখন তাহার গ 

লোপে হ থাকে । এই প্রকারে মহা প্রাণ বর্ণমাত্রেই 

হ হইতে পারে। 

চ.-নক, বচ, ধাতু বাক, পচ..পাঁক। 

টড, কুষ্ট 1 কাড়িয়া, বেষ্ট - বেড় । 

ঠ-ড়, পঠ- পড় (পাঠ করা) 

ডল, যৌোঁড়শ-যোল, চুড়া চুলা, আগ্নিমীলে _ 

অগ্রিমীড়ে । 

তল্ড়, পতন পড়ন, পাঁতন _ পাঁড়ন, সপ্ততি - সত্তড়ি - 

- সত্তইড়, দ্রুত - দৌড়। 
ত-্- দ, ভগবতীং - ভঅবদীং |...” 
তল্ল, কারণ ত-ড়-ড়সল, আবার ত-দ--দ-্ল। 

অজায়ৎ -জায়ল্ বা জন্মিল। অপতৎ পড়ল বা 

পড়িল । আঁসীৎ-" আচীল বা ছিল (উহাকে আমরা 

হস্ব ইকার দিয় আছিল বা ছিল লিখিয়া থাকি) 
প্রাপ্তে - প্রাপ্নেন্পালে বা পাইলে । প্রাপীৎ ₹ 

পাঈৎ- পাইল । এ -- এল স্*আইল । 
ত-্চঃ নৃত্য নাচ ; 17071005765 01770010017 10130076 

লু 10170] : 

থ.ুঢ বা ড়, প্রথমং _ পঢ়মং বা পড়মং € শকুস্তলা” ) 

থ.্পহ, তথা” তহ( “শকুন্তলা” ), কথ -কহ। 
ন -ল, বদ. ধল, মর্দন- মলন। দ স্থানে ল উচ্চারণ 
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করিয়া লেটিন ভাষাতে দেবর শব্দকে লেবর বলে; 
ইহাতে যদি কেহ বলেন লেবর স্বতন্ত্র শব্দ, দেবর 

শব্জ নহে, তাহা খাঁটিবে না, কারণ প্রাচীনকালে 

এ লেবর শব্দকে লেটিন ভাঁষাতেই “ডেবর” বলিত । 
গ্রীকভাষাতে “ডেঅর” বলে, বঙ্গীয় কথিত 
ভাষাতে দেওর বলে, কারণ “ব*্র উচ্চারণ “ও*৮র 

্যা়। সংস্কত উদুখল-উলুখল €প্রকুতিবাদ 

অভিধান )। 

দ-্ড, ছিদ্ ধাতু ছিড়। 
দ্র -জ, মীছুর - মীজুর, মুরসিদাবাদ - মুরসিদাবাঁজ, সাহা- 

বাদ নগর - সীহাবাজনগর, গুদারাধাট » গুজারাঘাট । 

যুজ, ধাতু - ষুড় ( একত্র কর! ) যুজ, এবং যুড়, একই 
ধাতু; কারণ, জ - দ, এবং দস্ডড়। 

ধ- ঝ, যুধ--যুঝ, সিদ্ধ - সিঝা, বুধ ধাতু --বুঝ, বন্ধ্যা 
বাঝা। 

ন-র বাড, খন ধাতুর সংস্কৃত রূপ খনু”, প্রাকৃতরূপ 

“খুড়ত ১ অন্য -আন্-আর। “কৃত্তিবাসকৃত- 

ঘাক্য অম্বত সমান, রাম কথ বিনা যার মুখে নাহি 

আন” । (€ মহেশচন্দ্র শীল প্রকাশিত রামায়ণ, 

আদিকাণ্ড ১২৯২ সাল ) অতএব “অন্য” শব্ধ যে 

প্রথমে “আন” হইয়া পরে “আর” হইয়াছে ইহা 

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে । 



২ ভাষাতত্ব ৷ ৩য় অধ্যায় । 

ভন্হ, ভূ ধাতু হিন্দিতে “হ্” হয়, যথা হুয়া, হোতে 

ইত্যাদি; এদেশে “হ” হয় (১৪ এবং ২২ পৃষ্টা 
দেখুন ) 

ম.-ব, মুকুল - বকুল - বউল, মুদ -বুজ (দ - জ), প্রদীপ 

মুদাও- প্রদীপ বুদাও, চক্ষু মুদিয়া - চক্ষু বুজিয়। | 
রস্০ন, ত্রি-তির তিন, শ্রু ধাতু -শুর্ - শুন্, ক্রীধাতু 

শ্কীরল্কীন (ক্রয়করা)। এই শব্ষে আমর! 

হুম্য ইকাঁর দিয়া থাকি, তাহা ভ্রম। 

র-ল, “রলয়ৌরভেদ", চরণ _ চলন । 

ল--*ড” বা “র”, কপিরিকা _ কপিলিকা, পিপীলিকা - 

পিপীড়িকা বা পিপীড়া। 

ব-ও, “বোদস্তোৌষ্ট্যো” ইতি সূত্র । “ব”র প্রকৃত উচ্চারণ 
দন্তোষ্টোচ্চারিত “ও৮র ন্যায় । দন্ত এবং ওষ্ঠ অদ্ধ- 
মিলিত করিয়া ওকার উচ্চারণ করিলে যাহা হয় 

অন্তঃস্থ “বর” উচ্চারণ তাহা, কিন্তু আমরা উহাকে 

বর্গীয় “ব”র ন্যায় উচ্চারণ করি, তাহা৷ অবিহিত। 
শ-্খ, দৃশ, ধাতু দেখ। যেখানে উত্কল দেশে বলে 

দিশ, দিশে, আমরা বলি দেখ, দেখে । এই উচ্চারণ-. 

ব্যতিক্রম যে প্রকারে যে কারণে হয় তাহা ৯২৩ 

পৃষ্টায় দেখান গিয়াছে । 
যসখ, দোষ-্দোখ (হিন্দুস্থান ), সন্তোষ - সস্ভোখ 

(4), পুরুষ - পুরুখ ; ক্ষ-্ক্খ-ক্ষ | 
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স-্র,। বহিস্-বাহির, পাথস্-পাথার, কার্পীস- 

কাপর। অস্য-নঅর বা ওর, রামস্ত - রামের । 

(00176315---0961)9119, 4৬7008---4821001, 

স-ছ, ছকে দন্ত্য করিয়। উচ্চারণ করিলে যাহা হয় দত্ত্য- 

সকারের প্রকৃত উচ্চারণ তাহা, কিন্তু আমরা উহার 

মুদ্ধন্য “ঘর স্যাঁয় উচ্চারণ করি তাহ ভ্রম ; যে সকল 

স্থলে আমরা দস্তা সকে দত্তোচ্চারিত “ছ”র ন্যায় 

উচ্চারণ করি, তাহাই প্রকৃত উচ্চারণ, যথা- 

আমী- আছীল্ বা আছীল। 
স-্হ; জপ্তাহ - হপ্তা; এইরূপ উচ্চারণ সংস্কতমূলক, 

বথা, অস্মদ্ শবকের “স” স্থানে “হু” হইয়া দলোপে 

অহ্ম বা অহম্ হইয়াছে । এই প্রকার অমুদ্সিন্- 
অমুহিন - অমুইন্, এবং তাহাই ৪৫ পৃঃ লিখিত নিয়মা- 
নুসারে শ্বরবিপর্যযয়ে অমুনি হইয়াছে । সিম্ধু- 

হিন্দু, তাহা হইতে হিন্দুস্থান | 

শা, ষ) স;- হ। এই তিন বর্ণ স্থানেই কখন কখন হ 

উচ্চারণ হয়। 

হ--অ;) যেমন হরি-অরি। অ বলিতে যেমন বাাযু 

হ-ুখ, | অপ্রতিহত ভাঁবে নিঃস্যত হইয়। যায়; হু বলিতে 

সেই প্রকার হয় না; হ বলিতে জিহবা যাইয়া কণ্টের 
সহিত মিলিতে টা কিন্তু মিলিতে পারে না; 

কিঞ্িৎ অগ্রসর হয় মাত্র। বালকের অক্ষমতা এবং 



৪৪ ভাষাতত্ | ৩য় অধায় । 

বৃদ্ধের অলসতা প্রযুক্ত রসনা ততটুকু অগ্রসর 

না হইলেই “হ*» স্থানে “অ” উচ্চারণ হইয়া পড়ে । 

আবার যৌবনস্থলভ কার্ধ্যতৎ্পরত! অধিক হইলে 
অর্থাৎ সমধিক শক্তি সহকারে হ উচ্চারণ করিতে 

গেলে জিহ্বা যাইয়। ককে প্রায় স্পর্শ করে বা 

আংশিক স্পর্শ করে, তাহাতেই ক্কচিও হ স্থানে পারস্থ- 

দেশীয় “খর ম্যায় উচ্চারণ হয়। যাত্রার দলের 

বালকেরা মহারাজ বলিতে কখন কখন মখারাজ 

বলে। সেই “খ” আমাদের “খ”র ন্যায় নহে, উহা 

পারস্যাদেশীয় “খ”্র ম্যায় । 

মুদ্ধন্য “ষ”র উচ্চারণ যে “খ” হয় তাহ! সাক্ষাৎভাবে 
নহে, পরোক্ষভাবে হইয়া থাকে ; দেখিয়াছি মুদ্ধন্য ষ 

স্থানে “হ” হয়, আবার এখানে দেখিলাম “হ”্র 

উচ্চারণ কখন কখন “খশ্র ন্যায় হইয়া পড়ে। 

তাহাতেই মুদ্ধন্য “ষ” একবার “হ” হইয়া তাহার পর 

“খশর ন্যায় হয়। “ঘর বৈদিক উচ্চারণ যে “খ” 

তাহা বোধ হয় এই প্রকারে পরোক্ষভাবে ঘটিয়াছে। 

সাক্ষাৎ্ভাবে মুদ্ধন্য বর্ণের স্থানে কণ্যবর্শোচ্চারণ 

হওয়। অস্বাভাবিক । 

ক্ষ. কৃষ - কৃখ, যথা, ভক্ষণ ; কারণ ষ--খ। 

ক্ষ, কারণ মুদ্ধন্য ষকে দন্ত্য “ রন্তাঁয় উচ্চারণ কর! 

হয় এবং স-ছ। মোক্ষণ- মোছন। 
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ক্ষ -হ, কারণ খ-হ। নিরীক্ষণ - নিরীহণ - নেহারণ, 

নলোপে হেরণ । 

(২) বর্ণবিপর্ধযয় | 

উচ্চারণব্যতিক্রমের দ্বিতীয় নিয়ম । বর্ণবিপব্যয় । 

ইহাতে পুর্বৰ বর্ণ পরগামী হইয়া পর বর্ণ পূর্ববগামী হয় । 
এই প্রকার বর্ণবিপর্ধ্য় স্বরবর্ণেই অধিক হইয়া থাকে, 

অতএব গ্রে তাহাই দেখাইতেছি | 

স্বরবিপধ্যয় | 

উহার এক নিয়ম এই যে, কোন শব্দের কোন একটী 

ব্যগ্তনবুক্ত স্বর সেই ব্যঞ্জনবর্ণের অগ্রে গমন করে । যথা, 
আলি - আইল; গালি - গাইল, ইত্যাদি। কথিত 

ভাষাতে শব্দায়তন খর্ববকরণার্থে স্বরবিপর্য্যয় একটা প্রধান 
উপাঁয়। ইংরেজীতে যাহাকে ১১11৮) বলে আমরা 

তাহাকে শব্দাংশ বলি। গালি শব্দে দুই শবাংশ। 

তাহার স্বরবিপর্ধযয় করিয়া আমরা এক শব্দাংশ ত্যাগ 

করতঃ খর্কেবোচ্চার করিয়া থাকি । বিদ্রেশীয় 

পাঠিকগণ সহজে বুঝিতে পারেন এইজন্য ইংরেজী করিয়া 

বলিতেছি, £%]1 শব্দে দুই শব্দাংশ (5১1121)19২) আছে, 

আর 8% শব্দে এক শব্দাংশ মাত্র (9735. 8১119010) | 

এই কারণে কথিত ভাষায় স্বরবিপর্য্যয়, নিয়ম হইয়াছে । 



করা, ধরা, 

হওয়! ইতাদি 
পদের ব্যুৎপত্তি 

৪৬ ভাষাতত্ব ৷ ৩য় অধ্যায় । 

এই নিয়মবশে করোতু, ধরতু, ভবতু, পিবতু ইত্যাদি 

স্কত শব্দ প্রাকৃতে প্রথমতঃ করুত, ধরুত্, হউত্, 

পিউ্ হইয়া পরে করুক্, ধরুক্, হউক্, পিউক্ রূপ ধারণ 

করিয়াছে । ইহা পরে দেখিতে পাইবেন। 

স্বরবিপর্ধ্য়ের আর এক নিয়ম এই যে, কোন দুইটি 
ক্রমিক শব্দীংশের পরবর্তী স্বরবর্ণ পূর্ববর্তী স্বরবর্ণের 
স্থানে যায় এবং পুর্ব স্বর আসিয়া তৎস্থান অধিকার করে। 
যথা, নৃতন নতুন; স্ফ,লিঙ্গ -ফুলগি বা ফুলকি। 
এই নিয়মের উদাহরণ এতদেশের ব্যবহৃত “করা, ধরা, 

হওয়া* ইত্যাদি শব্দে পাওয়া যাইবে । কৃ, ধূ, ভু, ইত্যাদি 
ধাতু হইতে করা, ধরা, হওয়। ইত্যাদি পদকি প্রকারে 
হইল তাহা নির্ণর করা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন ; 

কারণ সমস্ত ক্রিয়াবাচক শন্দমকেই এই প্রকারে বিশেষ্য- 

ভাবাপন্ন করা হইয়া থাকে । সংস্কৃতে ক্রিয়াবঝাচক শব্দকে 

বিশেষ্যভাব করিতে হইলে অনট্ প্রত্যয় দ্বারা কর হুয়। 

যথা, ক ধাতু করণ; ধূ ধাতু ধরণ ইত্যাদি। পুর্বববঙ্গে 
এই নিয়মই প্রচলিত আছে, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে করা, 

ধরা, হওয়া” ইত্যাদি বলে। তাহার কারণ, তথাঁয় অনট 

প্রত্যয় ব্যবহার না করিয়৷ ঘউ. প্রত্যয় দ্বার! ক্রিয়াবাচক 

শব্দকে বিশেষ্য করে। কৃ ধাতু ঘএ কার, তাহাই 

স্বরবিপর্য্যয়ে “করা” হয়। এই প্রকারে ধূ ধাতু ধার. 

ধরা; ভূ ধাতু ভাব -ভবা - হওয়া, কারণ, ত -হ,ব-ও ॥ 
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স্কতেও এইরূপ স্বরবিপর্যযয়ের আভাষ পাঁওয়। 

যায়। যথা, অন্মদ্দ শব্দব-অস্মদ্। এই কয়টী বর্ণ 

মধ্যে অন্ত্য “দগয়ের লোপ করিলে অস্ম থাকে, তাহার 

স্” স্থানে “হু” উচ্চারণ হইয়া অহম হয়, এবং তাহা! 

স্বরবিপর্ধ্যয়ে অহম্ হইয়াছে । সংস্কৃতে সন্ধিতে ঝা 

প্রত্যয়াদি যোগে যে এক ব্শস্থানে বর্ণীস্তর হয় তাহার 

বিধিই আছে, কিন্তু কেন হয় তাহার কারণ প্রকাশিত 

নাই। বিধি মাত্রই কারণাধীন। অনুসন্ধান করিলে তাহার 

স্বাভাবিক কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। 

ব্যঞ্জনবিপধ্যয় | 

স্বরবিপধ্ধযয়ের হ্যায় কোন কোন শব্দে ব্যঞ্তন বর্ণেরও 

বিপর্যয় দেখা যায় কিন্তু তাহা অতি বিরল, যথা, 

নিরীক্ষণ -নিরীহণ। এই শব্দটাকে বর্ণবিপর্ধ্যয় করিয়া 
নেহারণ, নেহারি, নেহারে বলে। আবার এ শব্দকেই 

আরও খর্ধ করার জন্য আদ্য বর্ণের লোপ করিয়া হেরি, 

হেরে বলিয়া থাকে । এইরূপ ব্যগ্জনবিপর্য্যয় সংস্কৃতেও 

দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা, হিন্স » সিংহ। 

(৩) বর্ণলোপ। 

উচ্চীরণব্যতিক্রমের তৃতীয় নিয়ম বর্ণলোপ করা। 

কথিত ভাষায় শব্দ কুঞ্চিত করার জন্য কোন কোন বর্ণের 

বিকল্পে লোপ হয়। যথা, ইদানীং- দানীং (শকুস্তল!) 



৪৮ ভাষাতত । ওয় অধায়। 

উত্তোলন তোলন । ইংরাঁজীতে ০৫ ০০০২৪০শব্দের০৫ লোপ 

করিয়া 5০859 বলে । 1১210109088 _ল 1১৮01, ১1১500১০019 

সু ৪1)9৫, ৬০901070002 91051) &া০ 200৮ ল 21001 

তক্রূপ প্রাকৃতে উপবাস _ উপা"'স,অলাবু- লাউ ইত্যাদি । 

শব্দের পুর্বববর্ণীপেক্ষা অন্ত্য ব্যপ্নবর্ণেরই অধিক লোপ 
হইতে দেখা যায়। যখন মধ্য বর্ণের লোপ হয়, তখন 

কোন কোন শব্দে সেই লুপ্ত বর্ণের স্থানে “অ” বা “ই”্র 
হ্যায় উচ্চারণ হয়। সংস্কতে লুণ্ড অকাঁর দেখান জন্য 

একটা (২) এইব্ূপ চিহ্ন দেওয়া হয় এবং তাহার কিঞ্চিও 

অস্ফ,ট উচ্চারণও আছে, তাহা “অ” বা “ইগ্র ন্যায় । 
ইংরেজীতে লুপ্ত বর্ণের স্থলে একটী কমা (+) চিহ্ন 
দেয় এবং তাহার একটু এরূপ অস্ফ,ট উচ্চারণ করে। 
এ কম। সেই সংস্কতের লুণ্তড অকারের ব্ূপান্তর কি ন৷ 
কে বলিতে পারে । সংস্কৃত যথা, কবে+ অবেহি ল কবে- 

হবেহি; প্রভে14 অনুগুহাণ _ প্রভোহনুগৃহাণ ; নরঃ7 

অয়ং- নরোহয়ং। সংস্কৃত “করপত্র” লন করপাত ল করাত 

(5৮৮) । কন্্ন, চর্মমস্বর্ণ এই সকল শব্দের প্রাকৃতিক অর্থাশ 

সাঁধারণ উচ্চারণ কাঁম। চাঁম, সোণ।, ইহ। যুক্তাক্ষর নামক 

পরিচ্ছেদে দৃষ্ট হইবে। স্বর্ণের উচ্চারণ সোণা হওয়ার 
কারণ এই যে “বর উচ্চারণ “ও”র ন্যায় । অহএব 

কন্মকার _ কীমকার - কামার, চন্মকার _ চামকার _- 

চা 'র, ত্বর্ণকাঁর - সোণাকার  সোণী”র | 



উচ্চারণব্যতিক্রমের নিয়ম । ৪৯ 

আর কয়েকটী বর্ণ লোপের উদাহরণ নিন্সে দেওয়া 
গেল, যথা,__ 
ক-_-কোকিল - কোইল, বকুল - বউল । 

গ--ভগবতীং - ভঅবদীনং । 

ত-_চলতি - চলতে - চলএ, বা চলে। 

দ-_-বদন-* বসন (€ অকার দকারের লুপ্তাভাস ) বঅন - 

বয়ান । 

ব-_পিবতি ₹ পিবতে নপিতে পিএ, বা পিয়ে। 

সকল বর্ণ মধ্যে ত, এবং দ, এই দুইটা বর্ণ সব্বাপেক্ষা 

অধিক লুপ্ত বা রূপান্তরিত হয়। তাহার পর ক,গ, ব। 
অন্য বর্ণের লোপ তদপেক্ষাও বিরল। চব্গ, টবর্গ, 

লোপ হইতে দেখা বায় না। 

উচ্চারণব্যতিক্রমের নিয়ম ৫৫) 

যুক্তাক্ষর | 

উচ্চারণব্যতিক্রমের পঞ্চম নিয়ম এই যে অস্ত্য যুক্ত 
বর্ণের একটি লোপ করি! পূর্ব স্বরকে গুরু করিয়া 
উচ্চারণ করে এবং লুপ্ত বর্ণ বর্গীর পঞ্চম বর্ণ হইলে 
তাহার স্থানে চন্দ্রবিন্দু হয়। যথা, চন্দ্র ₹ চাদ, পঞ্চ » 

পাঁচ, সপ্ত -সাত ইত্যাদি । বলা বাহুল্য যে ইহাঁও 

সাধারণ নিয়ম নহে ; কারণ তাহা! হইলে সকল শব্দেরই 

এইরূপ উচ্চারণ হইত । কিন্তু মন্ত্রকে মাত বল! যায় না; 
৪ 



&০ ভাষাত । ৩য় অধ্যায় । 

কণ্টকে কীঠ বলা যাঁয় না। ইহাও বিকল্প বিধি। যে 
শব্দের বহু ব্যবহার হয় তাহাতেই এই প্রকার উচ্চারণ 

হয় আর যে শব্দের মু্মুহুঃ ব্যবহার হয় না তাহাতে 

এই প্রকার উচ্চারণব্যতিক্রম হয় না। যে কয়টি শবন্দে 
এইরূপ উচ্চারণ হয় তাহ ব্যাকরণ এবং অভিধানে থাকা 

আাবশ্যক । নচে প্রাকৃত ভাষা বিদেশীয়গণ শিক্ষা 

করিতে পারেন না। এইরূপ অধিকাংশ শব্ধ নিন্সে 

প্রদর্শিত হইল । 

বজ - বাজ গর্ত ₹ গাত 

অভ্র - আভ ঘশ্নম ₹- ঘাম 

অগ্রর - আগ চক্র - চাদ 

অঞ্চল - আঁচল ছন্দ - চাঁদ 

অদ্ধ ₹ আধ ঝম্প -- ঝাঁপ 

অন্তর - আত পক্ষ ₹ পাখ 

আম - আম পর্ব ₹ পাঁক(১1)8০৫ 

অগ্ধ -আ'ববা আ'জ,কারণদ -জ। 1026৮০9 ০ 

অন্য -আন- আর 10006053019 

অঙ্ক - আঁক 108070০০ ০৮ 0908) 

কর্ণ ₹ কাণ এই শবকে পাপ 

কত্জল,» কাজল বলে, যথা, এক 

কন্মা - কাম পাপ বীশ, এক 

কার্ধয - কাষ পাপ বেত। 
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কম্প »* কীপ 

খা »₹ খাট 

খণ্ড » খান 

বন্ধল -_ বাকল 

বদ্ধন »*৮ বাঁড়ন 

দন্ত - শীত 

পঞ্চ: পাঁচ 

অন্টী ₹ আট 

মত্ম্য মাস মাছ 

যত »- যাগ 

জন্বীর » জামীর 

রন্ধন _ রীধন 

( রান্না শব অশুদ্ধ ) 

কর্তন - কাটন 

লক্ষ -» লাখ 

লম্ষা »₹ লঁফ 

পঞ্পী »* পাঁজী 

শঙ্বা - শখ 

ষণ্ড - বীঁড় 
সভ্জা »* সাজ 

স্চ » সাচ 

+প্ত 55 সাত 

ভর্জন 

ভগ 

মণ্ড 

ভ 

বন্ধ 

হড্ড 

পউ 

কক্ষ 

রুক্ষ 

লজ্জা 

কলা 

ভাজন 

ভাড় 

মাড় 

ভাতার 

াবা 

হাড় 

পাট 

(10110 01 

0191) ) 

কাখ (৮8150) 

রাখ 

চাঁম 

লাজ 

কাল (কল্য 

এবং অদ্য 

এই শব্দৰয়কে 

অনেকে কালি 

এবং আজি 

লিখিয়া থা- 

কেন তীহ৷ 

অমুলক) 
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সন্ধ্যা সাজ হগ্ডী ₹ হাঁড়ী 

পত্র স পাত হঞ্তি -« হাঁচি 

বিশ্লেষের দ্বার! যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ সরল করার আর 

এক নিয়ম আছে, যথা,-_ 

গর্ব গরব পর্ব পরব 

মন্দ মরম ধন্ন ধরম ইত্যাদি 

এই নিয়ম পর্দোই অধিক ব্যবহৃত হয় । 

উচ্চারণব্যতি ক্ুমের নিয়ম এবং হেতু সকল দেখান 

হইল; এক্ষণে ষে সকল শন্দাদিতে উচ্চারণব্যতিক্রম 

অধিক তাহার আলে।চনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। শন্দ মধ্যে 

সংখ্যাবাচক শব্দ, বিভক্তি, প্রত্যয় এবং সর্ববনাম এই সক- 

লেরই চলিত কথায় মুহুমুছঃ ব্যবহার হয় এবং যাহার ঘত 
অধিক ব্যবহার তাহার তত অধিক সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ স্বভা- 

বতঃ হইয়! থাকে । এইজন্য এ সকল শব্দপ্রত্যয়াদির 

রূপ ক্রমে দেখাইতেছি । 

চতুর্থ অধ্যায়। 
সংখ্যাবাচিক শব | 

পূর্ববাধ্যায়ে শেষ ভাগে এই অধ্যায়ের সূচনা করা 
গিয়াছে, তাহার পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন। সংখ্যাবাচক 

শব্দ প্রকৃতপক্ষে এক হইতে দশ পর্য্যস্ত। তৎপর অন্য 



খ্যাবাচক শব্ধ । ৫৩ 

সংখ্যাসকল এই সকল শব্দেরই যুক্ত শব্দ যেমন চতুর্দশ 
পঞ্চদশ ইত্যাদি । এই প্রকারে ছুই তিনটা শন্দ যুক্ত 

হইয়া যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা! কাজেই অতিশয় দার্থ 

হয়। স্থুতরাং সর্বদা কথা বলিতে তাহার সংক্ষেপ 

না করিয়া বল! যায় না। এক হইতে দশ পর্যন্ত বিশেষ 
ব্যতিক্রম হয় না। তৎপর যুক্ত শব্দ সকলই সংক্ষপ্তা- 
কার ধারণ করে। ইংরেজী ভাঁষাতেও এই ভাব দৃষ্ট হয়, 
যথ।--6৮০ 69)» 06770009১ ইহার অর্থ 109 16]. 

এই প্রকার 0809 (6177500106১ ইহার অর্থ 61719 

(018. 000 81) স্ম (0105১ অর্থ 10107 000৩5 090, 

আবার 1০9:-691১-0186 » 101001)6১ অর্থ 00160117098 

91) 8170 0178. অর্থাহ 192৮ স্থানে 16) 191) স্থানে 

ট৮) 61:9০ স্থানে 00৮ হয়। 

স্কৃত এত প্রাচীন ভাষা যে ইহাকে অনাদি বলে। 

কেহ বলে লোকক্থষ্টরির পুর্বে ইহা৷ বন্তমান ছিল; ইহা 
দেবভাষা । সে যাহা হউক এই ভাঁষা যে অতি প্রাচীন, 

অগণিত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা কেহ অস্বী- 

কার করেন না। এত কালের ভাষাতে যে চলিত কথায় 

সংখ্যাবাচক শব্দের কি পরিবর্তন হইয়াছে তাহা দেখুন । 

এক হুইতে দশ পর্য্যন্ত মূল শবে প্রীয় ব্যতিক্রম নাই 

বলিলেই হয়। তৎপর যুক্ত শব্দ সমুহেই' সংক্ষিপ্তাকার 
দেখিতে পাইবেন, যথা, 
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স্কৃত প্রাকৃত 

এক » এক 

দ্বি-দুই (দ্বি শব্দের বথার্থ উচ্চারণ ছুই, কারণ “ব”র 

উচ্চারণ “ওর ন্যায় । সংস্কতে দি' শব্দকে যে “দ্দি”র ন্যায় 

উচ্চারণ কর! হয় তাহ! ভ্রম, উহার উচ্চারণ্দুইস্র ন্যায়।) 

ত্রি-তিন (ত্রি শব্দ ব্লীবলিঙ্গে ত্রীণি হয়, এ ত্রীণি 

শব্দ প্রাক্কতে “তিন” । শকুন্তলা'র প্রাকৃতে তিন্নি 

বলিত। প্রীরুতে সব্বত্র বিশেষণের লিঙ্গ ভেদ করার 

নিয়ম না থাকার সর্বৰ স্থানে এ “তিন” ব্যবহৃত হয়।) 

'্বভাবতঃও ত্রিনতির তিন, কারণ রকম? 

চতুর্-চারি (চতুর শব্দ ক্রীবলিঙ্গে চত্বারি, বনু 
ব্যবহার হেতু “ত্” লুপ্ত হইয়া চারি থাকে ।) 

পঞ্চ(ন্) -পাঁচ (যেমন ভণ্ড -ভাড়) 

ষফ্-ছয় (“স”্র উচ্চারণ “্ছ”্র ম্যায়, এই জন্য 

অশিক্ষিত লোকে অজ্ঞতা হেতু শ, ষ, স, এই তিনেরই 

উচ্চারণ অনেক স্থলে “ছশ্র ন্যায় করিয়া থাকে, 

এই জন্য “ষগকে “ছ” বলে। শেষ “ষ”র লোপ হয়, 

এবং তাহার স্থলে তাহার লুপ্তাভাস অ উচ্চারণ করিয়া 

ছয়, বলে। “ষ্র স্থলে “য়” হওয়ার কারণ এই যে, 

যেখানে বর্ণের লোপ হয় তাহার স্থানেই “অ”৮ বা “ই”র 

স্যায় একটুকু অন্ফ,ট উচ্চারণ হইয়া থাকে। ইহা 
বর্ণলোপ পরিচ্ছেদে বলিয়াছি ) 
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সপ্ত(ন্)." সাত 
অফ্ট(ন্) - আট 

নব(ন্) -নও (কারণ “বর যথার্থ উচ্চারণ “৩”) 

দশ(ন্) - দশ 

একাদশ(ন্) এগার (একাদশ শব্দের “শ” লুপ্ত 

হইয়া “একাদ” থাকে । পূর্বে তৃতীয়াধ্যায়ের বর্ণান্তর' 
পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, ত, দ, ট,ঠ এই কয়গী 
বর্ণের স্থলে বিকল্পে “ড়” উচ্চারণ হয়। যথা, ছিদ্ ধাতুর 

প্রাকৃত ছিড় (6০ ৭15)01;) ) পতন - পড়ন; পঠন - 

পড়ন, ইত্যাদি। % অতএব একাদ স্থানে একাড় বলিতে 
"ক” এবং “গ”্র নৈকট্য হেতু এগাড় বলিয়৷ থাকে। 

যেমন সংস্কতে বাক্_বাগ, দিক-দিগ, ইত্যাদি । এই 

প্রকার বাড়, তেড়, আটাড়, প্রভৃতি পরে দেখিতে 

পাইবেন, এই সকল শবকে এগাড়, বাড় ইত্যাদি ন 

লিখিয়। এগাঁর, বার, তের এইরূপ লেখা ভুল। এইরূপ 
অশুদ্ধরূপে লিখিয়া যে এই সকল শব্দকে “দেশজ” 

বলা হয় তাহা ভ্রম। এই “দেশজ” মতের খগুন ৯ম 

অধ্যায় “ব্যাপ্তার্থ” পরিচ্ছেদে পরে দ্রষ্টব্য । 

দ্বাদশ(ন্) -বাড় (দ্বাদ্বা” ইহার “' লোপ 

করিয়। “বা” মাত্র উচ্চারণ - করে। যেমন, স্পষ্ট স্পষ্ট; 

* কলাপ ব্যাকরণে “ষোড়শ” শব্দের বুৎপত্তি যট+দশ-্মযো+ড়শ-) 

যোড়ণ এইন্ধপ করা হহয়ছে । (শ্রীপতি দত্ত কৃত পরিশিষ্ট ) 
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স্পর্শ -পর্শ; স্নাঁ ধাতুর প্রাকৃত উচ্চারণ “না” (৮০ 
0701) )। বা+ড় -বাড়। “অথবা”, “বা” এই সকল 

শকে দ্বি ভাব বুঝায় “রাম বা শ্যাম” এখানে বা 

শব্দের অর্থ দ্বিতীয়তঃ | 

ভ্রয়োদশ(ন্) -তেড (তিন+ড়, এই ছুইটী শব্দ 

হইতে “তেড়” হইয়াছে । এতিন'শন্দের যখন অন্য শব্দের 

সহিত সমান হয় তখন তাহার অন্তা “ন” লোপ পায়, 

এবং তি স্থানে তে উচ্চারণ হয়। যথা, তেপথ, তেমুখ । 
তে+ড়- তেড়। 

চতুর্দশ(ন্) চৌদ্দ ( চতুর্দশের অন্ত্য “শ” লোৌপে 

চতুর্দ থাকে । চতুর “তি” লোপ হইয়া “চউ” বা 
“চো” রূপ হয়। অতএব চতুর্দ চৌদ্দ । 

পঞ্চদশ(ন্) - পোনড় (পঞ্চড় -পননড় ) ভাহাকেই 

পোনড় বলে । 

যোঁড়শ(ন্্). ঘোল (উচ্চারণ সংক্ষেপ করার জন্য 

অন্ত্য “শ” র লোপ হইয়া ষোঁড় থাকে । “বর্ণান্তর” 

পরিচ্ছেদে দ্রেখান গিয়াছে “ড়লয়োরভেদ” সুত্রানুসারে 

“ড়” স্থানে “ল” হয় । অতএব যোঁড়_ ষোল। 

সপ্তদশ(ন্) - সতড় ( “সপ্ত” শব্দের “প” লোপ 

করিয়! “সত৮+-ড় - সতড় । 

অফ্টাদশ(ন্্) - আটাড় ( অষ$ট -আট+ড় -আটাড়) 

উনবিংশতি -উনোহইশ (বিংশ শব্দের প্রাকৃত 



খ্যাবাচক শব্ধ ৷ ৫৭. 

উচ্চারণ বিশ। “ব” ও, এবং ₹-৬ অতএব বিংশ- 

ওই'শ, উনবিংশ -উনোইশ |) 

বিংশতি বিশ [ প্রাকৃতে অনুনাসিক উচ্চারণ 
এই বূপ। বিশকে এক ধরিয়া গণনা করিতে ইহাকে 
কুড়ি বলে। ( কুড়ি 185 10119 178,000 01501) 1০ বিশ 

ড/1)01) 1015 12061) 25 21) 001110) ] 

একবিংশতি - একোইশ (এক+বি'শ -এক- 

ও ইশ - একোই শ।) 

দ্বাবিংশতি ০ বাই'শ দে +বিশ) “বিশ”্এর যে ইশ 

থাকে তাহা পূর্বেব দেখান গিয়াছে । দ্বা শব্দের “দ” লোপ 

হইয়া “বা থাকে । 18011) ভাষাতে এই “দ্বা” শব্দ 

“বাই”, ()) রূপ ধারণ করিয়াছে, যথা 1)-1)67 ইত্যাদি । 

এই প্রকারে ব1+ ইশ - বাই'শ। “বাওয়ান্ন'এবং “বাঁষটি'তে, 

এই প্রকার দেখা যাইবেক। দ্বাদশ শব্দের উচ্চারণ- 

ব্যতিক্রমে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে । 

ব্রয়োবিংশতি- তেইশ (তিন+বিশ) তিন স্থানে 

ষে “তে” হুয় তাহা পুর্বেব দেখান হইয়াছে এবং বিশ 
স্থনে ইশ হয় তাহাও পুর্বেবে দেখান গিয়াছে, অতএব. 
তে+ইশ -তেই'শ। 

চতুর্বিবংশতি - চৌব্বিশ € চতুর্বিবংশ ₹ চৌবিব'শ 
ইহা কেবল উচ্চারণসারল্য মাত্র) (€ চতুর্দশ শবের 

ব্যুৎ্পত্তি দেখুন ) 
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পঞ্চবিংশতি - পঁচিশ ( পঞ্চ+ ইশ »_ পঁচিশ ) 

ষড়বিংশতি -ছাবিবশ ( পৃর্বেবে বলা গিয়াছে যে 
অভ্ঞতা হেতু শ,ষ, স এই তিনেরই উচ্চারণ “ছ*য়ের 
ন্যায় হয় এবং তাহাঁতেই ষষ্ঠ, ষড়, ষট্ স্থানে ছয় উচ্চারণ 
হয়। অতএব ছয়1+ বিশ, ছাবিবশ উচ্চারণ হয়। ) 

সপ্তবিংশতি - সাতাই'স (অপ্ত সাত; বিশ-ইঁশ 

ইহা পুর্বেব দেখান গিয়াছে অতএব সাত+ ইশ - 
সাতাই' শ ) 

অক্ীবি'শতি -- আটাইঁশ € অষ্ট - আট? বিংশ- 
ইশ, আট+ উইশ আটাই'শ) 

উনত্রিংশ ৪ উনত্রিশ। 

ত্রিংশৎ-ত্রিশ 

একত্র শু - একভ্রি শ 

দ্বাত্রিংশৎ -বাত্রিশ বা বত্রিশ €গ্বার যে 

লোপ হুইয়া “বা” থাকে তাহ পুর্নবে দেখান গিয়াছে ; 
ব+ত্রিশস্ বাত্রিশ বা বত্রিশ) 

ত্রয়ন্ত্রিংশৎ তেত্রিশ (প্তিন” যে সমাসে “তে” 

হয় তাহা “ত্রয়োদশ শব্দে দেখান গিয়াছে । অতএব 

তেত্রিশ -তেত্রিশ) 

চতুন্ত্িংশৎ -চৌত্রিশ (প্রাকৃতে চতু শব্দের 
“ত” লোপ হইয়া “উপ বা “চৌ” থাকে । অতএব 

চৌ ত্রিশ -চৌত্রিশ) 
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পঞ্চত্রিংশৎ-পঞ্ত্রিশ ( পঞ্চ শব্দের চর 

লোপ হইয়া পঞ্জ থাকে। অহ্এব পঞত্রিশ 

পঞত্রিশ ) 

ষটত্রিংশৎ -ছত্রিশ (ষটু শব্দের প্র লোঁপ 
হইয়। এবং “ষয়ের উচ্চারণ ছয়ের ন্যায় হই ছত্রিশ 

হইয়াছে ) 

সপ্তত্রিংশৎ -সাতত্রিশ € সপ্ত - সাত এবং ত্রিংশ 

ত্রিশ ইহা! পূর্বেব দেখান গিয়ীচে |) 

অষ্টাত্রিংশৎ -আটত্রিশ ( ইহা পুর্বেব দেখান 

গিয়াছে ) 

উনচত্বারিংশ - উনচল্লিশ (পূর্বে তৃতীর অধ্যায়ে 
বর্ণান্তর পরিচ্ছেদে দেখান গিয়াছে বে, “তি” এবং “রি” 

য়ের উচ্চারণ কখন কখন “ল”৮ হয়। যথা, আসীৎ - 

আছ্ীল; অকরো করল; অলি -অরি; রঘু-লঘু) 

মুড়শ্মূল;  কপিরিকা -কপিলিকা; বার-বাল। 
অতএব উনচত্বারিংশ ₹ উনচন্বালিশ ₹উনচল্লিশ ) 

'চত্বারিংশৎ - চল্লিশ (উনচলিশে দেখান গিয়াছে ) 

একচত্বারিংশৎ - একচন্লিশ। 

দ্বিত্বারিশৎ স্ব্যাল্লিশ । “দ্বি” স্থানে এই সকল 

স্থলে সমাসে “দ”গ লোপ হইয়া “বি থাকে তাহা 

পুর্বেবে দেখান হইয়াছে এবং চত্বারিংশং কি প্রকারে 
চল্লিশ হয় তাহাও বল! গিয়াছে । অতএব বি+চল্লিশ 
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এই ছুই শব্দ যুক্ত হইয়া৷ “চ” লোপে ব্যালিশ উচ্চা- 

রিত হয়। 

ত্রিচস্বারিংশৎ -তেয়াল্িশ ( তে+চল্লিশ - তেয়া- 

লিশ বা তেতাল্িশ ) 

চতুশ্চত্বারিংশ€ু - চৌচল্লিশ 

পঞ্চচত্বারিংশৎ  পাঁচচনল্লিশ 

ষট্চত্বারিংশৎ - ছয়চল্িশ 

সপ্তচত্বারিংশৎ- সাতচল্িশ 

অফ্টচত্বারিংশশ আটনন্লিশ 

উনপঞ্চাশৎ - উনপঞ্চাশ 

পঞ্চাশৎ _ পঞ্চাশ 

একপঞ্চাশৎ - একান্ন। পঞ্চদশ শব্দের প্রাকৃত 

রূপ করার সময় দেখান গিয়াছে যে সেখানে “পঞ্চ” 

শব্দের উচ্চারণ পন্ন হইয়াছে । এখানে পঞ্চাশ শব্দের 

শশ ছাড়িয়া দিয়া প্রথমতঃ “পপ” স্থানে “পা” 

হয় এবং তাহা স্বরবিপর্যযয়ে পান্ন হয়। যেমন 

তিপান্ন। কিন্তু এস্থলে “একপান্ন না বলিয়া “একানন” 

বলে। অর্থাৎ “প”র লোপ হইয়া কেবল আন্ন থাকে । 

এই প্রকারে একান্ন হইয়াছে । বাওয়ান্ন, চৌয়ান্ন। পর্গন্নও 

এ প্রকারে হইয়াছে । তাহ। যথাস্থানে দেখান যাইবে। 

দ্বাপঞ্চাশৎ - বাওয়ান্ন ( পুর্ববলিখিত নিয়মানুসারে 
ব,+ আন্ন- বাআন্ন হয়। ইহাঁকেই বাওয়ান্ন বলে। ) 
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ত্রিপঞ্চাশৎ-তির্পান্ন (তির1+পান্ন -তির্পান্ন। এক' 
পঞ্চাশতের টাকাতে পান শব্দের বু[ুৎপত্তি দেখুন। ) 

চতুঃপঞ্চাশৎ_ চৌয়ান্ন (চৌ4আন্ন ) 
পঞ্চপঞ্চাশৎ - পরগন্ন পেঞ্চ +আন) 

ষট পঞ্চাশৎ - ছয়ান্ন (ছয়+ আন) 

সপ্তপর্গশৎ-সাতান্ন (সাত4+ আন) 

অষ্টপঞ্চাশ€ - আটান্ন আট +-আন) 

উনষগ্ঠি -উনষট্টি বা উনধাইট। পুর্বেবে দেখান 

হইয়াছে যে বু ব্যবহার হেতু গালি স্থানে গাইল; 

আলি স্থানে আইল; মাটি স্থানে মাইট হয়, যেমন 

মাইট কোঠা; তেমনি টি স্থানে ষাইট হয়। এই নিয়- 

মকে স্বরবিপর্ধ্যয় বলিয়া আসিরাছি। 

ষ্টি -ষাইট (পুর্ন শব্দে দেখান গিয়াছে ) 
একষটি - একবটি । 

দ্বাষস্ঠি _ বাষটি। 

ত্রিষষ্টি » তেষটি। 
চতুঃযষ্টি _ চৌধট্ি। 
পঞ্চষণ্ঠি ০পঞ্ষটি। 
ষট্যষ্টি ₹ ছয়ষট্রি। 
সপ্তষট্টি - সাতষট্রি। 
অফ্টষষ্টি - আটবষ্ি। | 
উনসপ্ততি -উনসত্বইড (ত স্থানে কোন কোন 
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স্থলে যে “ড়” হর তাহা পূর্বে দেখান গিয়াছে । তাহাতে 

সপ্ততি স্থানে সপ্তড়ি, বা, সত্বড়ি হয়; এবং উহা! পুর্বৰ- 

লিখিত স্বরবিপধ্যয় নিয়মানুসারে সন্বইড় হয়। যেমন 

ষটি - যাইট ) 

সপ্ততি - সন্বইড়। (পুর্ব শবে দ্রষ্টব্য ) 
একসপ্ততি -একহত্বইড় [ একাদির সহিত সমাসে 

সত্বইড় শব্দের “স” স্থানে “হ” হয় ( বর্ণীম্তর 

পরিচ্ছেদ ৪৩ পৃষ্ঠা) অতএব এক+হত্বইড - 
একহত্বইড় | ] 

দ্বাসপ্ততি  বাহত্বইড় । 

ত্রিসপ্ততি- তেহত্বইড । 

চত্ুঃসপ্ততি - চৌহত্বইড় । 
পঞ্চসপ্ততি - পাঁচহত্বইড়। 

ঘট সপ্ততি - ছহত্বইড় । 

সপ্তলপ্ততি -সাতহত্বইড | 

অক্টসপ্ততি _ আটহ্ব্বইড | 

উনাশীতি -উনাশী ( অশীতি শব্দের “তির লোপ 

হইয়া পুর্ব অকার আকার হয়। অশীতি -আশী। 
উন +আশী - উনাশী ) 

অশাতি -আশী ( পুর্বৰ শব্দে দ্রষ্টব্য ) 
একাশীাতি - একাশী । : 

দ্বি অশীতি-বিরাশী €দ্বি শব্দের বি থাকে, 
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বি+আশীস্বিরাশী। এস্বলে বিমাশী না বলিয়া, 

তিরাশী ও চৌরাশী শবের সান্নিধ্য হেতু বিরাশী হয়) 
জ্যশীতি -তিরাশী (ত্রি স্থলে তির উচ্চারণ হয়, 

তির+আঁশী তিরাঁশী উচ্চারণ হয়। ত্রি শব্দের রকার 
বিশ্লেষ করিলে তিরাশী হয় । 

চতুরশীতি- চৌরাশী (চতু স্থানে যে চৌ হয় তাহা 
পূর্ব্বে বলা গিয়াছে ) 

পঞ্চাশাতি - পাঁচাশী । 

ষড়শীতি - ছ্য়াশী । 

সপ্তাশীতি- সাঁতাশী | 

অক্টীশীতি- আটাশী। 

উননবতি- উননবই (নবতির “ত” লোপ হইয়া “নবই, 

আছে। উন+ নবই- উননবই ) 

নবতি - নবই । 

একনবতি _ একনবই। 

দ্বিনবতি -বিরনবই ( “দি শব্দের “” লোপ হইয়। 

বি থাকে এবং বি+নবইস্বিনবই। কিন্তু বিরাশী ও. 

তিরাশীর সান্ধ্য হেতু ইহাকে বিরনবই বলে। ) 

ত্রিনবতি -তিরনবই (প্রাকৃতে ত্রি শব্ষের রকারের 

বিশ্লেষণে তির হয়। যেমন “ক্র'র উচ্চারণ 'কর? হয়। 

চতুর্নবতি _ চৌরনবই | 
' পঞ্চনবতি - পচনবই। 
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ষঞ্নবতি » ছয়নবই । 

সপ্তনবতি -সাঁতনবই । 

অঞ্টনবতি - আটনবই । 

উনশত -উনশ (শত শব্দের . প্রাকৃতে “ত উচ্চারণ 

হয় না। এস্থলে বল আবশ্যক যে সংস্কতে নব-নবতি 

শবকেরও ব্যবহার আছে । তব্রপ প্রাকৃতেও 

নিরনবই শব্দের ব্যবহার হয়। নবনবই _ নওনবই 

তাহাই বিরনবই, তিরনবই শব্দের সান্নিধ্য হেতু 

নিরনবই হয়। ) 

শত -শ। 

সহজ্র -হাজার [ যেমন ইদানীং -দানীং (“শকুন্তলা”) 
অকরোৎ _ করৌৎ ; আছীল -ছীল; তজপ সহজ - 

হজ - হাজার ।] 

অযুত - (এই শব্দের প্রাকৃতে ব্যবহার নাই। 

দশ সহত্রই বলে, এক অযুত বলে না) 

লক্ষ-লাখ (যেমন বজ-বাজ; অস্ট-আট; 
সপ্ত সাত) 

নিযুত-(€ এই শব্দের ব্যবহার নাই। দশ লক্ষ 

বলে, এক নিযুত বলে না। 

কোটি - কোটি । 
সংখ্যাবাচক শর্ষের আলোচন! করিয়া দেখিলাম 

কতক শব্দ অত্যন্ত সংক্ষিপগ্াকার প্রাপ্ত হওয়াতে এ 



বিভক্তি । | ৬৫ 

প্রাকৃত গ্রন্থকারগণ সেই সকল শব লিখিতে অশুদ্ধ 

বর্ণ বিশাস করায়, এ সকল শবককে অনেকেই ভাষা- 

স্তর মনে করিতেন, যথা, বার, তের ইত্যাদি । 

এইক্ষণে দেখিলাম উহারা সমস্তই সংস্কতের সংক্ষিপ্তা- 

কার মাত্র, ভাষান্তর নহে। এই সকল শব্দের এই 

নূপ অশুদ্ধ বর্ণ বিস্যাস করা অবিহিত। 

পর্চম অধ্যায় | 

বিভক্তি-রূপ | 

যে সকল স্থলে লিখিত এবং কথিত ভাষাতে অর্থাৎ 

ংস্কত এবং প্রাকৃত ভাষাতে উচ্চারণব্যতিক্রম অধিক 

এবং যাহ। দেখিয়া লোকে প্রাকৃতকে সংস্কত হইতে 

স্বতন্ত্র ভাষা মনে করে, আমর! সেই সকল ব্যতিক্রমের 

আলোচনা করিতেছি । তন্মধ্যে বিভক্তি-রূপ অত্যন্ত কঠিন। 

যাহাকে ইংরাজীতে কেস বলে সংস্কৃতে তাহার নাম 

কারক, এবং কাঁরকের চিহ্ন সকলের নাম বিভক্তি | 

প্রাকৃত বিভক্তি সকলের মুলাবধারণ না করিয়া! উহাদিগকে 

লোকে ভারতবর্ষের আদিম অসভ্য জাতির ভাঁষ৷ 

হইতে গৃহীত বলিয়া! অনুমান করে। আমর! দেখাইব ষে 

উহারা সকলই সংস্কৃতমূলক, অসভ্য জাতির ভাষা হইতে 
৫ 



সংস্কত এবং 

প্রাকৃতে প্রথমা 

বিজ্তক্তির শব্দ- 

ব্ূুপেৰ একত্ | 

৬৬ ভাষাতত্। ৫ম অ 

গৃহীত নহে। সংস্কৃতে বিভক্তি প্রথমা হইতে সপ্তমী 

পর্য্যন্ত সপ্তবিধ। তন্মধ্যে ষষ্টা কারক নহে। উহ! 
সন্বন্ধবাঁচক মাত্র। 

প্রথম। বিভক্তি । 

স্কত এবং প্রাকৃতে প্রথমার একবচনে (যাহাকে 

ইংরাজীতে 011717110৮9 02১8৫ বলে) কোন প্রভেদ 

নাই। ক্কচিৎ ছুই একটী শব্দে যে সংস্কতে অনুস্বার 
কিন্বা বিসর্গ থাকে, এবং প্রাকৃতে তাহার উচ্চারণ 

হয় না; তাহার কাঁরণ পুর্বেবই বলা হইয়াছে যে প্রাকৃতে 
ধাতুপ্রত্যযজাত অনুম্বারবিসর্গের উচ্চারণ করা হৰ 

না। কয়েকটা আদর্শ শব্দের প্রথমার একবচনের সংস্কত 

এবং প্রাকৃতরূপ হেরম্থ বাবুর ব্যাকরণ হইতে তুলিয়৷ 

নিম্সে দেখাইতেছি । 

শব. স্কতরূপ প্রাকৃতরূপ 

দেব দেবঃ দেব 

বিশ্বপা বিশ্বপাঃ বিশ্বপ। 

বিধি বিধিঃ বিধি 

পতি পতিঃ পতি 

ৰ্ধু বিধুঃ বিধু 
ধাতৃ ধাত৷ ধাতা 

জাঁমাতৃ জামাত। জামাতা 

ব্দ্যি | বিদ্যা বিদ্যা 



বণিজ, 

সমাজ, 
রাজন্ 

যুবন্ 

হস্ত্িন্ 

পথিন 

বিভক্তি । 

সংস্কৃতরূপ 

গতিঃ 

দেবী 

রী 
বধূ 

বনং 

বারি 

বণিক্ 

সম্রাট 

রাজা 

যুব! 
হস্ত 

পন্থা 

৬ 

প্রাকৃতরূপ 

গতি 

দেবা 

নী 

বধু 

বন 

বারি 

বণিক 

সমাট 

রাজা 

যুব। 
হস্তী 
পন্তা, পথ 

সংস্কতে কেবল প্রথম। ও দ্বিতীয় বিভক্তিতেই পস্থাঃ 

এবং পম্থানং হয় কিন্তু অন্যান্য সমস্ত বিভক্তিতেই ইহার 

মুল রূপ পথ যথা 7 

তৃতীয়া 

চতুর্থী 
পঞ্চমী 
ষ্টী 
সপ্তমী 

পথ! 

পথে 

পথঃ 

পথঃ 

পথি 
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বিদ্বস্ বিদ্বান্ বিদ্বান 

নামন্ নামি. শাম 

চক্ষুস্ চক্ষু চক্ষু 

যাহা দেখিলাম তাহাতে জানিতে পাবিলাম যে, 

প্রথমার একবচনে সংস্কত এবং প্রাকতে প্রভেদ নাই 

বলিলেই হয় 1% দ্বিবচন, বহুবচন এবং বিভিন্ন লিঙ্গ 

সম্বন্ধে “বচনবিধি, এবং “লিঙ্গ শীর্ষক পরিচ্ছেদে পরে 

ূ্ট হইবেক। 
দ্বিতীয়া বিভক্তি । ৰ 

অর্থাৎ কন্মকারক (যাহাকে ইংরাজীতে ০১)9০- 
60৮০ ০৫১০ বলে) প্রায় অনুস্বার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। 

যথা) দেবং, বিশ্বপাং। বিধিং ইত্যাদি । কিন্তু প্রাকৃতে 

প্রত্যয়জাত অনুন্বারের উচ্চারণ না হওয়াতে দেবং, 

বিশ্বপা বিধিং শব্ধ দেব, বিশ্বপা, বিধিঃ উচ্চারিত হয়। 

পূর্বেব দেখাইয়াছি ধে প্রথমা বিভন্তিরও অনুন্বার বিসর্গ 
উচ্চারিত হয় না, সুতরাং প্রাকৃতে কর্তী, কন্ম, একরূপ 

হইয়া যায় ।,-_ 

রাম বুক্ষ কাটে 

শ্যাম পুস্তক পড়ে 

রাম কৌশল করে 

বালক পাখী ধরে 
বর নিউ টির ািটেজারি টির টির টীনিটির রি 

« কর্তুক্গারকের একটা চিহ্ন 'এ' অছে, দ্বিতায় খণ্ডে তাহার আলোচম। হইবেক | 



বিভক্তি ৷ ৬৯ 

অধিকাংশ শব্দই এইরূপ । কেবল দানার্থ ণিজজ্ত, 

দ্বিকম্মক ক্রিয়ার কন্ম, ব্যক্তির নাম এবং সর্ববনামে প্রাকৃতে 

নিরমান্তর আছে। এ সকল স্থলে দ্বিতীয়াতে চতুর্থী 
বিভক্তির হ্যায় রূপ করা হর। এইজন্য ইহার পরেই 

চতুর্থী বিভক্তির আলোচনা করিতে হইল। এখানে প্রশ্ন 
হইতে পারে ষে দ্বিতীয়াতে চতুর্থী বিভক্তির ন্যায় রূপ 
করা হয় কেন? ইহার কারণ এই ঘে দ্বিতীয় এবং চতুরী 
উভয়ই ক্ত্রিয়। দ্বারা অনুশাসিত কম্মকারক ; প্রভেদ এই 

মাত্র যে, চতু্থীর ক্রিয়া দানার্থ বৌধক। দ্বিতীয়ার স্থানে 
চত্ুর্থীর ব্যবহার ব্যাকরণ দৌষ বলা যায়, কিন্তু 
তাহাতে ভাষাস্তর হয় না। ঘেমন «কজন যদি বলে 

“দেশে যাই” আর একজন বলে “দেশকে যাই” ভাহাতে 

ভাষান্তর হয় না; কারণ উভয় বিভক্তিই প্রাকৃত, 

তাহার একের স্থানে অন্যের ব্যবহার করা রীতি 

প্রভেদ মাত্র। এক্ষণে - চতুর্থী বিভক্তির আকার 
 দেখাইতেছি। 

চতুর্থী বিভক্তি । 

ইহা! সম্প্রদান কারক অর্থাৎ যাঁহাকে দান কর! যায়। 
ইহাও ইংরাজীতে ০01১1900৮০0. ০৯০১ এবং ইহাও 

দ্বিতীয়ার ন্যায় ক্রিয়া ছারা অনুশাসিত। ইহার সংস্কৃত 
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৭০ | ভাষাতত্ত । €ম তা 

শন্দ বিভক্তির চিহ্ন 

দেব আয় 

বিশ্বপা এ 

বিধি এ 

পতি এ 

সখি এ 

বিধু এ 

ধাঁত এ 

গো এ 

বন আয় 

বারি এ 

অক্ষি এ 

অদ্ু এ] 

সম্রাট এ 

অন্ধু শব্দের পর একটা “ন” আগম হয় এবং এইরূপ 

অন্য শব্দেও কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হয়; কিন্তু দেখিতেছি 

এই বিভক্তির মূল রূপ “এ” 1 অতএব প্রাকৃতে এই 

বিভক্তির রূপ “এ” । বথা,__ 

“ব্রাহ্মণে ভোজ্য দানে ফল আছে” 

এই নিয়ম বশে কচি ”“দেবায়” স্থানে “দেবে” 

বলিলে যে ব্যাকরণ দোষ হয় তাহা অজ্ঞ লোকের 



বিভক্তি । ৭১ 

ভাঁবাণ্ডে খর্তব্য নহে । কখন কখন শব্দের “বল” কিন্বা 
স্শ্রাব্যত। বৃদ্ধির জন্য শব্দের সহিত কোন একটী বর্ণ 

বোগ করা' সংস্কৃত এবং প্রাকৃতে রীতি আছে। যথা, 

বাল-বালক ; হইবে -হইবেক। এই হেতু চতুর্থী 
বিভক্তির একারের সহিত “ক” যোগ করিয়া! “এ৮ স্থানে 

“কে” বলে। বথা, রামেন্রামকে ; শ্যামে - শ্যামকে 

ইত্যাদি । অতএব এই বিভক্তির চিহ্ন “এ” বা “কেগ। 

তাহা ভাষান্তর নহে ।*% 

সপ্তমী বিভ্তাক্ত | 

অধিকরণ কারক। ইংরাঁজীতে ইহাঁও কন্মনকারক 
( 9)19০0৮০ ০৮১০) এরূপ তিনটী কারক (€ ০1)9০6%6 
১ ) একত্র দেখাইবার নিমিত্ত যথাক্রমে না বলিয়া 

এই বিভক্তি অগ্রে দেখাইতে হইয়াছে । ভাষার মূল 
অকার। দ্েখিতেছি অকারান্ত পুংলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ 

উভয় শর্ধেই সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন এ। যথা 

বন এ 

দেব এ 

অতএব প্রাকৃতে এ সকল অকারান্ত শব্দে সপ্তমী 

বিভক্তির চিহ্ন “এ” | যথা গ্রামে, গৃহে ইত্যাদি । 
আর অন্যান্ শব্দে প্রাকৃতে তল্ প্রত্যয়ের ব্যবহার 

৯ পপ ৯০৮, আপ সপ ৯৯ শপ আপ পা শপ পপি পপ টা বা 

* ইন্থার আর এক রূপ “র*, তাহ! দ্বিতীয় খও আলো [চ্য। 



শকোর টন্তর 

বভক্ত খোগ 

অথবা শব্খাস্তর 

যোগ দ্বারা ভাব 

প্রকাশ 

রীতি 

করার 

ণ২ ভাষাতত্ব। £ম অ 

করে। তাহার প্রাকৃত উচ্চারণ “তে” ;-বথ1, সাধুতে ; 
হরিতে ; বাঁটাতে ইত্যাদি । সংস্কতে এ সকল শব্দ তস্ 
প্রত্যয়ে সাধুতঃ, হরিত, বাটীতঃ হয়। এখন পর্য্যন্ত 
পূর্ববঙ্গে অনেকে বাটিতে, মাটিতে না বলিয়৷ বাটিত, 
মা্টিত বলে। অতএব 'তে' যে হস প্রতায়ের 
উচ্চারণ ব্যতিক্রম তাহা সহজে অনুমান করা যায়। 
স্কতেও কোন কোন শবে সপ্তমীতে তস্ প্রত্যয়ের 

ব্যবহার আছে । এই প্রকারে প্রাকতে সগুমীর চিন্ত 

৮ এবং “তে” হইয়াছে । 

তৃতীয়া! বিউক্তি। 
২স্কৃত ভাষাঁতে এক ভাব একাধিক প্রকারে প্রকাশ 

করা যাঁয়। বথা, দেব শবঝের প্রথমার বহুবচনে 

দেবাঃ বাঁ দেবগণঃ; বন শব্দের বছুবচনে বনানি 

বা বনসমুহঃ | ধাতৃপ্রত্যয়ের রূপ আলোচনার সময় 

বিস্তারিতরূপে প্রদর্শিত হইবে যে ভূধাত্ু, কৃ ধাতু 
এবং অস্ধাতু যোগে অন্যান্য ধাতুর ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে 

পারে; যথা পশ্যামি _ 'দর্শনং করোমি' ইত্যাদি । অর্থাৎ 

কখন শব্দ ও ধাতুর উত্তর সাক্ষান্ভাবে বিভক্তি প্রত্যয় 

যোগ করিয়া পদসাধন হয়, কখন শবের সহিত 

অন্য শব্দ বা ধাতু যোগ করিয়া তদ্বারা সেই ভাব 
প্রকাশ করা ' হয়। সাক্ষান্ভীবে বিভক্তিপ্রত্যয় যোগ 

দ্বারা ষে যে রূপ করা হয় তাহা সংক্ষিপ্ত এবং 



বিভক্তি । ৭৩, 

অন্য শক যোগে যেরূপ করা হয় তাহা বিস্তৃত। এই 

আলোচনার প্রারস্ত হইতেই বলিয়া আসিতেছি যে সংস্কৃত 

পুস্তকের যে ভাষা তাহ! কাব্যের ভাষা; তাহাতে 
সংক্ষিপ্ততারই প্রয়োজন। এই জন্য প্রথম নিয়ম 

সংস্কৃত লিখিত ভাষাতে অধিক ব্যবহৃত হয় এবং প্রাকৃতে 

দ্বিতীয় নিয়মের ব্যবহার অধিক হয় । সেই প্রকার রাম শব 

ততীরাতে গরামেণ' বা রাম দ্বারা উভয়ই হয়। উভয়ই 

সত, কারণ দ্বার্ শব্দ তৃতীয়াতে দ্বারা হয়, এবং তাহার 

অর্থ করণকোঁধক (7001 ০৮ 1)৮)। প্রাকৃতে যে স্থলে 

শন্দের উত্তর সাক্ষীৎ ভাবে তৃতীয়া বিভক্তি যোগ না! 

করিয়া শব্দান্তর যোগ প্রণালী অবলম্বন করা হয়,সে স্থলে 

'দ্বারা, শব্দ যোগে তণুকার্ধা নিষ্পন্ন হয় ।% 

পঞ্চনা বিভক্তি । 
পঞ্চমী বিভক্তির কাধ্য “হইতে” শক যোগে নিম্পন্ন 

হয়, তাহা সংস্কৃত ভূ ধাতুজ । হইতে” শব্দের অর্থ উৎপন্ন 
হইয়া (৮0111) 201) ) অর্থাৎ কাধ্যটি এক স্থানে 

উৎপন্ন হইয়। অন্য স্থানে সমাপ্ত হইল। ভৃ+অল্- ভব; 

এই ভব শবের উত্তর তস্ প্রত্যর করিলে ভবতঃ হয়। 

তাহার “ভ'র উচ্চারণ “হ৮, এবং তিঞর উচ্চারণ “তে”্হয় 

যথা সঃ _ সে, যঃ - যে, কঃ - কে, ইত্যাদি । এবং ব'লোপ 

পপ এ ০ 

» তৃতীয়ার অন্যান্ চিহ্ন দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদর্শিত হইবে 



৭8 ভাষাতত্তব। &ম অ 

পাইয়া, তাহার উচ্চারণ “হ”তে” বা হইতে? হয়। গ্রাম 

হইতে বলিলে গ্রামে উৎপন্ন হইয়া বুঝায়। অতএব 
“হইতে” শব্দ যোগে পঞ্চমী বিভক্তির যে কার্য হয় তাহা 

ভাষান্তর নহে ; ইহা! কথিত ভাষার রীতি মাত্র । 

বষ্টী বিভক্তি । 

এই বিভক্তিতে আদর্শ শব্দ সকলের নিন্মলিখিত 

রূপ করা হয়। যথা, 

শন রূপ বিভক্তির পরিণাম 

দেব দেবস্য স্য 

বিশ্বপা বিশ্বপঃ ঃ 

বিধি বিধেঃ ঃ 

তি পত্যুঃ ট 

বিধু বিধোঃ টু 

গো গোঃ ত 

বিদ্যা বিদ্যায়াঃ রর 

গতি গতেঃ 

দেবা দেব্যাঃ রর 

রী ন্সিযাঃ ঃ 

ধেনু ধেনোঃ 

ৰ্ধূ বধবাঃ টু 
০৫ 

শট ৪ সি উস ১০ 

* পর্চমীর অন্যান্য চিত দ্বিতীয় খণ্ড প্রদর্শিত হইবে । 



বিভক্তি । ৭৫ 

শক রূপ বিভক্তির পরিণীম 

ঢ ভুবাঞ ভূবঃ | 

বন বনস্য স্য 

বারি বারিণঃ ঃ 

এখানে দেখিতেছি ষষ্টী বিভক্তির মূল চিহ্ন (2) এবং 
কোন কোন শবে (মস্ত); প্রাকতে এ (2) এবং 

স্) স্থানে যে “র উচ্চারণ হয় তাহা পূর্বে ১১ ও ৪৩ পৃষ্ঠায় 
দেখান গিয়াছে, এবং দ্বিতীয়খণ্ডে বিস্তারিতরূপে দেখান 

যাইবে । 

_. অতন্রব ষষ্টী বিভক্তির প্রাকৃত চিহ্ন যে (র) তাহা 
সংস্কৃত চিক্ম (2) এবং (স্ত )র উচ্চরিণব্যতিক্রম মাত্র, 

উহা এ দেশের আদিম অসভ্য জাতির ভাঁষা হইতে গৃহীত 
নহে। (৯ম অধ্যায় ব্যাপ্তার্থ নামন্ত পরিচ্ছেদের শেষ 

ভাগ দেখুন )। 

বচনবিধি | ( উা)াযাড, ) 

পূর্বে যে বিভক্তিরূপ দেখান গিয়াছে তাহা কেবল শব্দের উত্তর 

এক বচনের, কিন্তু সস্থতে বচন ত্রিবিধ, একবচন, দ্বিবচন, বিডি ৫ 

বৃবচন। শব্দের দ্বিচন ও বন্ব্চন প্রকাশের ছুই টা 

প্রকার নিয়ম আছে। এক প্রকার, এ এ বচনের বিভক্তি প্রকাশ করার 

যোগ দ্বারা আর এক প্রকার, দ্বিচন বহুবচন জ্ঞাপক রীতি। 
শব যোগ দ্বারা । যথা--সিংহ শব 
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ছ্বিবচন--সিংহৌ বা সিংহদ্বয়ং 
উবহুবচন-_সিংহাঃ বা সিংহগণঃ 

সংস্কৃত অর্থা পুস্তকের ভাষায় প্রথম প্রকার অর্থাৎ 
বিভক্তিযোগনিয়ম অধিক প্রচলিত। আর প্রাকৃত 

বা, কথিত ভাষায় দ্বিতীয়প্রকার অর্থাথ শবযোগ- 

নিয়ম অধিক প্রচলিত। প্রাকৃতে দ্বিবঃনে সাক্ষাৎ- 

ভাবে বিভক্তি যৌগ করা দেখা যায় না। বনু- 

বচনে কেবল মাত্র কর্তকারকে কোন কোন শব্ধে সাক্ষাঁ- 

ভাবে বিভক্তি যোগ করিতে দেখা যায়। অন্যান্য 

সমস্ত শব্দে এবং সমস্ত কাঁরকে দ্বিতীয় নিয়ম অর্থাৎ 

শব্দ-যোগনিয়ম প্রচলিত আছে। এ শব্ব-যোগ 

নিয়মে দ্বিচন বহুবচন পদও একবচন হইয়। যায়, 

যথা সিংহৌ। পদ্দ দ্বিচনের বিভক্তিযুক্ত, কিন্তু 
সিংহদ্বয়ং পদ একবচনের বিভক্তিবুক্ত | সিংহাঃ পদ 
বহুবচনের বিভক্তিযুক্ত, কিন্তু পিংহগণঃ পদ এক 

বচনের বিভক্তিযুক্ত । এই জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণে যে 
দ্বিবচন, বহুবচনের পদ সকল আছে প্রাকৃতে তাহাদের 

ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না, সুতরাং তাহাদের 

ব্যবহার নাই। 

রাম শবের প্রথমার বহুবচনে প্রাকৃতে রামের বা 

রামাদি হয়। এই রামরা বা রামেরা শব্দের বিভক্তির 

চিহ্ন “'র1” কি প্রকারে হইল তাহার আলোচনা কর! 
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আবশ্টুক। কারণ এই প্রকার প্রাকৃত বিভক্তি অনেকে 

ভাষান্তর বলিয়া মনে করেন। রাম শব্দের বনুবচনে 

প্রথম! বিভক্তিতে রামীঃ হয়। যষ্টী বিভক্তির চিহ্ন 
প্রাকৃতে যে কারণে “র” হয় তাহা ১১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি 
অর্থাৎ বিসর্গ স্থানে “র” উচ্চারণ করা হয় এবং এ “রঃ 

অকারান্ত শব্দে যুক্ত হইলে সেই অকার স্থানে “ঞ হয়। 

সেই প্রকার এই স্থলে রামাঃস রাম+ আঃ, অর্থাৎ রাম 

শব্দের গ্রথমার বহুবচনের চিহ্ন সংস্কৃত “আঃ এবং প্রাকৃত 

'আর' ; কারণ প্রাকৃতে বিসর্গ স্থানে “র” উচ্চারণ হয়। 

পূর্ববলিখিত স্বরবিপর্ধ্যয় নিয়মানুসারে অর্থাৎ যেমন আলি 
আইল ; সেইরূপ এস্থলে “আর স্থানে স্বরবিপর্যায়ে 

রা” হয়। যুরোপীয় পণ্ডিত মহাত্বা মোক্ষমুূলারও এক 
স্থানে বলিয়াছেন, 4" 70৮76 10701500700] 74 
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এই প্রকারে প্রাকুতে রাম শব্দের প্রথমার বহুবচনের চিহ্ত 

'রা” এবং ইহা অকারান্ত শব্দে যুক্ত হইলে সেই 

অকাঁরকে একারে পরিণত করে । বথা; - 

একবচনে বহুবচনে 

রাম রামেরা 

এক্ষণে দেখিলাম প্রাকৃত বুবচনের এই (রা) 

চিহ্ন তাষান্তর নহে। ইহা সংস্কৃত বহুবচনের 

চিহ্বেরই উচ্চারণব্যতিক্রম মাত্র। এই রা চিহ্ন 



আদি ম্ব্র 

মেনে বহুবচন 

করার নিয়ম । 

রাজ শব্দের 

লাগ! 
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কেবল রাম, বিশ্বপা এবং বিদ্যা শবের ম্যার শব্দই 

ব্যবহাধ্য, অন্য শবে নহে। অন্য শব্দে আদি, গণ, 

ভূতি শব যোগ না করিয়া “রা? চিহ্ ব্যবহার করিলে 

ব্যাকরণদোষ হয়। কিন্তু অজ্ঞতা হেতু তাহা আমর! 

কখন কখন করিয়া থাকি। ইহা! প্রাকৃত ভাষার দোষ হা 

বলিয়া আমাদের দৌধ বলিতে হয়। 

শব সকল সাধারণতঃ আদি শব্দ যোগে বহুবচন হয়, 

যথা রামীদি। দ্বিতীয়া বিভক্তিতে রামাদিকে হয় এবং 

এই শব্দটাই চলিত বথার রামদিকে বলে অর্থাৎ 
আদি শবের “আলুপ্ত হইয়া প্দ* মাত্র থাকে। যথা রাম 

আদিকে - র!মদি.কে, হরি আঁদিকে - হরিদিকে ইত্যাদি | 

রাঁমদিগকে, রাঁমদিগে, রামদিক্ষে, রামদিগ্গে ইত্যাদি 

শুদ্ধ ভাষা বুয়া গ্রহণ করা উচিত নহে । আদি শব্দের 

উত্তর স্বার্থে “ক” ব্যলভার করিয়া যে আদিক শব্ধ হর, 

সম্ভবতঃ আঁদি স্থঙ্ে সেই আদিক শব্ধ যোগ করিয়। রাম+- 

আদিক+কে-রাণদিককে লা রামদিগকে, বা রামদিগে 

ইত্যাদি হইয়াছে । নিষ্পরয়োজনে এত অধিক ব্যতিক্রম 

করিয়া ভাষাকে অবোধ্য করা সঙ্গত বোধ হয় না । অতএব 

রাম শব্দ বিভক্তি যোৌগে নিন্মলিখিত প্রকার রূপ হয়। 

একবচন বহুবচন 

প্রথম। রাম রামেরা বা! রামাদি 

দ্বিতীয়া রামকে রামদিকে ঝ! রামাদিকে 



একবচন 

রাম দ্বারা 
ন্ব্ঞ! ঞ্ে! ৫] 

চতুর্থী রামকে 
পঞ্চমী রাম হইতে 

বষ্ঠা কামের 
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বহুবচন 

(আদি শকের “আ”লোপ 

হইয়। “দি” রহিয়াছে )। 

রামাদি দ্বার বা রামদের 

দারা (এখানে “দের 

কেন হইল তাহা ষ্টী- 
বিভক্তিতে দেখুন । রাম- 

দিগের দ্বার প্রভৃতি পদ 

দুষণীর)। 
রামাদিকে বা রামদিকে | 

রামাদি হইতে । (রাম 

দের হইতে বল! দুষণীয়। 
“হইতে” শবের বুযুৎপত্তি 

“বিভক্তিরূপ” পরিচ্ছেদে 

দেখান গিয়াছে )। 

রামদের। (খষ্টী অর্থাৎ 
সন্বন্ধবাচক শব্দের বিভ- 

ক্তির চিহ্ন “দের” হও- 

যার কারণ এই যে, 

“আদি” শব্দ ঘন্টার এক 
বচনে “আদেও” হয়। 

তাহাই গ্রাকৃতে বিসর্গ 
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একবচন বহুবচন 

(2) স্থানে “র” উচ্চারণ 

হইয়। “আদেরস্হয়, এবং 

পুর্ব “আ”কারের লোপ 
হইয়া “দের” থাকে ) 

সপ্তমী রামে রামাদিতে । (রামদিগতে, 

রামদ্িগেতে ইত্যাদি 

অশুদ্ধ শব্দ অব্যবহার্য্য ) 

অতএব প্রাকৃত বুবচনের বিভক্তি “দের”, “দিকে” 

প্রভৃতি আদি শব্দের কুঞ্চিতাকার মাত্র, অসভ্য জাতির 

ভাঁষা নহে। 

লিঙ্গ । 

প্রাকৃত ভাবায় সর্দ্বস্থলে লিঙ্গ ভেদ করা হয় ন1। 

উহার কারণ এই ধে সংস্কৃত ব্যাকরণে যে লিঙ্গভেদ করার 

নিয়ম আছে তাহা আলঙ্কারিক নিয়ম । ইহা লিখি 

ভাষাতে বিশেষতঃ কাব্যের ভাষাতে অতিশয় মাধুধ্য বৃদ্ধি 

করে। কিন্তু এ নিয়ম সাধারণ কথিত ভাষাতে প্রযোজ্য 

নহে । কথিত ভাষাতে পণ্ডিতগণ এইরূপ লিঙ্গভেদ 

করিয়া কথ! বূলিতেও চেষ্টা করেন এবং বলিয়া থাকেন । 
কিন্তু তাহাতে অনেক সময় ভ্রম হয়; কারণ লিঙ্গেদ 

করিয়। বাক্য প্রয়োগ করিতে বিশেষ অনুধাবন করিয়া 
/ 



বিভক্তি । ৮১ 

অতিশয় সতর্কতার সহিত কথ! বলিতে হয়। সেই 
সতর্কতার কিঞ্চিৎ ক্রুটি হইলেই ভ্রম হয় যদি পঞ্ডিত- 
গণই বিশুদ্ধবূপে লিঙ্গভেদ করিয়া কথা বলিতে 

সকল সময় পারগ না হয়েন, তাহ। হইলে সাধারণ 

অশিক্ষিত লোকের এপ লিঙ্গভেদ করিয়া কথা বলার 

সম্ভব কি? 

ইহাতে. কেহ বলিতে পারেন যে বদি কোন বিদেশীয় 

লোক সংস্কত ভাষা শিক্ষা করিয়া সেই ভাষায় লিঙ্গ ভেদ 
করিয়া কথা বলিতে চাহেন তাহা হইলে তাহার পক্ষে 

ইহা! কঠিন হইতে পারে, কিন্তু যাহার ভাষাই সংস্কৃত 
তাহার পক্ষে কঠিন হইবে কেন? সেলিঙ্গ ভেদ করিয়া 

কথা বলে বলিয়াই ত ব্যাকরণে সেই নিয়ম হইয়াছে । 

কারণ ব্যাকরণ ত চলিত ব্যবহারকেই নিয়ম বদ্ধ করিয়া 

থাকে । 

উল্ত আপত্তির উত্তর এই যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ 

কেবল চলিত ব্যবহারকে বিধিবদ্ধ করেন নাই। 

সংস্কৃত ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত পুস্তকের ভাষা মূলেই 
আলঙ্কারক। কাব্যের ভাষায় শব্দ সকল লিঙ্গভেদ 

করিয়া প্রয়োগ করিলে ভাষ। অতি মধুর হয় । এই 
জন্য কাব্যে এরূপ রচনা করা সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহার 

ছিল এবং ব্যাকরণ সেই ব্যবহারকেই বিধিবদ্ধ 

করিয়াছেন । 
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সত্রীলিঙ্গমপি পুংলিঙ্গং 
ক্লীবলিঙ্গমিতি ভ্রিধ! 

শব সংস্কার সিদ্ধযর্থং 

বিদ্বন্তিঃ পরিকল্লিতং। (জগদীশ) 

তিন প্রকার লিঙ্গ কাহার দ্বারা কি জন্য কল্লিত 

হইয়াছে তাহা উক্ত বচনে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা 

বিদ্বন্তিঃ পরিকল্পিতং, ইহা বিদ্বানেরই ব্যবহৃত সাধারণ 

লোকের বাবনগৃত নহে। কাব্যের ভাষা সাধারণ ভাষা- 

পেক্ষা স্বতন্ত্র। বাহ! সাধারণ ভাষাঁতে নিষিদ্ধ তাহা 

কাব্যে প্রসিদ্ধ হইতে পারে, যাহা কাব্যে মধুর তাহা 
সাধারণ ভাষাতে কটু, এবং যাহা সাধারণ ভাষাতে 

স্বন্দর তাহা কখন কখন কাব নিতান্ত মাধুর্যহীন হয় । 

অতএব লিঙ্গভেদ নিয়ম আলঙ্কারিক ; ইহা সাহিত্য ভিন্ন 

সাধারণ কথিহ ভাষায় অবশ্য প্রয়োজা নহে। 

আনলঙ্কারিক বলার আর এক কারণ এই যে এই 

নিয়ম শাব্দিক। অর্থাৎ পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ 

পদার্থ বৌধক শব্দই যে এ এ লিঙ্গ হইবে তাহা নয়। 
পুং বোঁধক শব্দও ভ্ত্রীলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ হইতে পারে 

এবং স্ত্রী বোধক শব্দও পুংলিঙ্গ হইতে পারে; 
যথা।“দ।র” শব্দের অর্থ পত্রী, কিন্তু ইহা পুংলিঙ্গ। 

“কলত্র” শব্দের অর্থ পত্বী, কিন্তু ইহা ব্লীবলিল। কেহ 

একচী শব্দ উচ্চারণ করিল, কবির কর্ণে সেই ধ্বনি 



২ বিভন্ভি। ৮৩ 

(5991৭) প্রবেশ করিল, সেই ধ্বনি বদি তীহার কর্ণ 
নর এবং ললিত হয় তাহা হইলে তিনি এ শব্দকে স্ত্ীলিঙ্গ 

বলিলেন ; বাঁ্যবান হইলে তাহাকে পুংলিঙ্গ বলিলেন; 

অন্য প্রকার হইলে ব্লীবলিঙ্গ বলিলেন। অনেক সময় 

পদার্থের লিঙ্গের সহিহ শব্দের ন্লিঙ্জের কোন সম্পর্ক দৃষ্ট 
হয় না। এই প্রকার শব্দের ধ্বনিগত প্রভেদ, কবির 

কর্ণেই বুনিতে পারে, সাধারণ লোকের কর্ণে সেই প্রভেদের 
উপলব্ধি হয় না। স্থতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে শব্দ 

সকলের ধ্বনি দ্বার লিঙ্গ স্থির করা অসম্ভব । কবির কর্ণেই 

তাহার উপলব্ধি হয় এবং কবির ভাষাতেই লিঙ্গভেদ হইয়া 
থাকে । পাধারণের কর্ণে তাহার উপলদ্ধি হয় না, সুতরাং 

সাধারণ ভাষাতেও সেই নিয়ম প্রযুক্ত হয় না। 

উপরে যে ধ্বনি দ্বারা শব্দের লিঙ্গ স্থির করার 

নিয়ম বলিয়া আসিয়াছি তাহা আদি কবিগণ দ্বারা 
৷ হইয়া গিয়াছে । তীহার্দের মধ্যে কোন কবি যে শব্বকে 
যে লিঙ্গ স্থির করিলেন, অন্য কবিগণ সেই শন্দকে সেই 

লিঙ্গই ব্বীকার করিলেন তাহ! তাহাদের নিজ কর্ণে 

সেইরূপ উপলব্ধি হউক আর না৷ হউক। তন্মধ্যে কেহ 

বা পুর্রববস্তী কবির সিদ্ধান্ত অমান্য করিয়া স্বীয় মতানুসারে 
যে শব্দ পুংলিঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাকে স্ত্রীলিজ 
বলিয়া গেলেন; কেহ বা সেই শব্বকে ক্লীবলিঙ 
বলিলেন। এই প্রকারে বিভিন্ন মত এবং বিভিন্ন র্যবহার 
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হেতু এখন কোন কোন শব্দকে পুংলিঙ্গ, কোন শবকে 
পুং ও স্ত্রী উভয় লিঙ্গ, এবং কোন শবকে ত্রিলিঙ্গ বল! 
যায়। এখন আর কোন কবির এ সম্বন্ধে স্বাধীন 

মত করার অধিকার নাই। যে শব্ধ যেলিঙ্গ বলিয়া 

নিদ্ধারিত আছে এখন" তাহাই মানিয়া চলিতে হয়। 

অতএব কোন্ শব্দ কোন্ লিঙ্গ তাহা অধ্যয়ন না করিয়া 

কেহই স্বয়ং স্থির করিয়া লিখিতে কিম্বা কথ বলিতে 

পারে না। 

এই সকল কারণে কথিত ভাষায় লিঙ্গভেদ করিয়া 

কথা বলার নিয়ম নাই। ইহা কাব্যের ভাষার নিয়ম । 

এই পুস্তকের আরম্তেই বলিয়া মাদিয়াছি বে, সংস্কৃত 

কাব্যের ভষা, স্বৃতরাং তাহাতে এই লিঙ্গভেদ নিয়ম 

আছে। কিন্তু সংস্কতের কথিত ভাষাতে এই নিয়ম 

নাই। হবে যে কখন কখন কথিত ভাষাতে আমরা 

এই নিয়ম ব্যবহার করি তাহ: আলঙ্কারিক ভাবেই করিয়া 

থাক, অর্থাৎ যখন মিষ্ট করিয়। বলিতে চাই তখন বলি 

“পরমা-ম্ন্দরী” আর সাধারণতঃ বলি মেয়েটি “বেশ 
শ্ুন্দর” | সাধারণ ভাবাতে এই লিঙ্গতেদ নিয়ম অস্বাভাবিক; 

কারণ পৃথিবাতে যত ভাষা আছে তাহার অধিকাংশ ভাষা 

তেই ইহা নাই। অতি অল্প সংখ্যক ভাষাতে মাত্র এই 

নিয়ম দেখা যায়। ইহা যদি স্বাভাবিক হইত তাহা হইলে 

সকল ভাষাতেই থাকিত। 
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বিভক্তি । ৮৫ 

লিঙ্গভেদ উল্লিখিত মত ধ্বনিগতই হউক আর রচনার 

পারিপাট্য হেতুই হউক ইহা! যে উচ্চ শ্রেণীর কার্ধ্য, 

সাধারণ লোকের কাঁ্ধ্য নহে, তাহার গন্দেহ নাই । অত- 

এব কোন প্রকারেই ইহা সাধারণের কথিত ভাষাতে যথা- 

নিয়ম প্রচলিত থাকা সম্ভব নহে । 

সম্বন্ধবোঁধক বিশেবণ | 

কতকগুলি সন্বন্ধবোধক শব্দ প্রাকৃতে যদৃচ্ছা ব্যবহৃত 

হইতেছে । যথা,হিন্দুস্থানী, পাবনাই, শিয়ালিয়া, 

শিয়ালে, বানরিয়া, বানরে, পাহাড়ে, পাথরে ইত্যাদি । 

শব্ধ সকল এ প্রকার লেখার্তে এবং বলাতে তাহাদের 

প্রত্যয় গুলিকে লোকে ভাষান্তর মনে করে। অতএব 

এই যিষয়ে স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করা! আবশ্যক | “ঈয়” 

প্রত্যয় সংস্কত। এ প্রত্যয় দ্বাশ সন্বন্ধবোধক বিশে- 
ষণের উৎপত্তি হয়। যথা,_-গৌড় - গৌড়ীয়, বঙ্গ- 
বঙ্গীয় ইত্যাদি । কিন্তু প্রাকৃত ভাষাতে কোন স্থানে এ 

“ঈয়” প্রতায়ের স্থানে “ঈ” এবং কোন স্থানে “ঈয়া” 

উচ্চারণ করে। বথা,_হিন্দুস্থানী, পাঁবনাই, উতকলী, 

নদীয়াই, শিয়ালিয়া, বানরিয়া ইত্যাদি । পশ্চিমবঙ্গে এ 
“য়1৮ স্থলে “এ৮ উচ্চারণ করিয়। শিয়ালে বান'রে 

ইত্যাদি বলে। এই সকলই “ঈয়” প্রত্যয়ের উচ্চারণ 

ব্যতিক্রম মাত্র । * 
৯ পাপা পিস শপ পি সী পসরা 

* কৃৎ ও তাদ্ধত প্রত্যয় সকল দ্বিতীয় খত সম।লো!চা। 



যথা, 

প্রথমা 

দ্বিতীয় 

তৃতীয়া 

চতুর্থী 
পঞ্চমী 

যী 

সপ্তমী 

ষষ্ঠ অধ্যায়। 
সর্দনাম | 

প্রাকৃতে সর্বনামে অধিক অনিয়ম দৃষ্ট হয়। এই- 

জন্য তাহার কারণ নিন্সে প্রদর্শিত হইল। 

তদ্ শব | রি 

ইহ প্রথ মার একবচনে সংস্কৃতে সঃ হয়; পা 

তাহার “সে” উচ্চারণ হয় । যখ্ন,--যঃ-যে, কঃল্কেঁ। 

অন্যান্য বিভক্তিতে ত শব্দের “দ” লোপ পাইয়। সংস্কতে 

“ত”র সহিত বিভক্তি *যোগ হয়। প্রাকৃতে এ “ত» 

স্থানে “তা” হইয়াঁ তাহাতে প্রাকৃত বিভ ভক্তি যুক্ত হয়। 

একবচন 

সে(ক্লীবলিঙ্গে তা) 
তাকে 

ত৷ দ্বারা 

তাকে 

বহুবচন 

তারা 

তাঁদিকে 

তাদে দ্বারা 

তাদিকে 

তাদে হতে (দিস্থানে দে 

উচ্চারণ করে ) 

তাদের 

তাদেতে €“দি*স্থানে 

/ “দে” বলে) 
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প্রাকৃত লেখকগণ এই শব্দ সকল ইচ্ছামত নানা 

প্রকার করিয়া লিখিয়া থাকেন তাহ! অবিহিত। আবার 

কথিত ভাষাকে লিখিতে যাইয়া “তা” স্থানে “তাহ1” লেখা 

হয়। যথা,--তাহ।, তাহাকে, তাহাদিকে ইত্য।দি। 

যদ্ শব্দ । 

শকের প্রথমার একবচনে “যঃ” হয় । তাহাকে 

প্রাকৃতে “যে” উচ্চারণ কবরে ; যথা, সঃ সে, কঃস্, 

কে। অস্তান্য বিভক্তিতে সংস্কতে যদ্ শব্দের “দ্” লোপ 

করিয়া “ঘ” থাকে । প্রাকৃতে এ “য” স্থানে “যা” বলে 

এবং তাহার সহিত বিভক্তি যোগ করে। বথা,__ 

একবচন বহুবচন 

প্রথমা যে (ক্লীবলিঙ্গে যা) খার৷ 

দ্বিতীয় যাকে যাদিকে 

তৃতীয় যা দ্বার যাদে দ্বারা 
চতুর্থী যাঁকে যাদিকে 
পঞ্চমী যা হইতে যাদে হইতে 

ষ্টী যার যাদের 
সপ্তমী যাতে যাদেতে 

এই সকল শব্দও লিখিতে “যা” স্থানে “যাহা” লেখ! 
হয়। তাহা ছুইয়ের বাহির; সংস্কতও নয়, প্রাকৃতও 
নয । 
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কিম শব্দ । 

এই শব্দের প্রথমার একবচনে কঃ হয় এবং 

তাহাকে প্রাকৃতে কে বলে; যথা, সঃ - সে, ষঃ» যে। 

অন্যান্য বিভক্তিতে সংক্কতে যেমন কিম শকের ইম 

লোপ পাইয়। “ক” র সহিত ' বিভক্তি যোগ হয় তক্রপ 

প্রাকৃতে “ক” স্থানে “কা” উচ্চারণ করিয়া তাহাতে 

বিভক্তি যৌগ করিয়া থাকে । যথা, 

একবচন বহুবচন 

প্রথমা কে কার! 

দ্বিতায়া কাকে কাদিকে 

তৃতীয়! কা দ্বার কাদে দ্বারা (4দি” স্থাণ 

“দে” উচ্চারণ করে, 

চতুর্থী কাকে কাদিকে 
পঞ্চমী কা হইতে কাদে হইতে 

ষষ্টী কার কাদের 
সপ্তমী কাতে কাদেতে 

এই সকল শব্দও 'লিখিতে কা স্থানে কাহা লেখে । 

যথ|,-_ কাহাকে, কাহাদিকে ইত্যাদি | 

কিম্ শব্ধ ব্লীবলিঙ্গে দ্বিতীয়া বিভক্তিতে কিম্ রূপ 
হয়। প্রাকৃতে মকারের উচ্চারণ না করিয়া “কি” 

বলে। যথা,_কি পড়; কিকর; কিধর; কি মার 

ইত্যাদি 
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কিম্ শব্দ যখন ইতর জন্তু কিন্বা নিজ্জীব পদার্থ 

সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় তখন ইহার রূপ নিম্নলিখিত মত 

হয়। 

একবচন 

প্রথম! কিসে ( যথা, কিসে খায়, কিসে মারে: 

ইত্যাদি ) 

দ্বিতীয় কি (যখা,কি খায়, কি মারে ) 

তৃতীয়া কিসে দ্বারা 

চতুর্থী কি 
পঞ্চমী কি হইতে 

ষস্টা কিসের 

সপ্তমী কিসে, বা কিসেতে 

এই এেঁকসে” শব্দ ভাষান্তর নহ। ইহাতে ছুই শব্জ 

কিং এবং সঃ যুক্ত আছে। কিং+সঃ-কি+সে, 

ইহার অর্থ সে কি, যে মারিরাছে? সেকি, যে 

খাইয়াছে ? শব্ষের বল বিধান করার জন্য এইরূপ যুক্ত 

শন্দের ব্যবহার হয়। সংস্কতে এইরূপ রীতি আছে। 

কিম্ শব্দ সর্ববনাম কিন্তু সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে ইহা 

বিশেষণ ভাবেও ব্যবহৃত হয়। .তখন প্রাকৃতে ইহার 

উত্তর বিভক্তি যোগ হয় না। যথা, কি মৎস; কি 

ফল, ইত্যাদি । ইহা অব্যয় শবের ন্যায় ব্যবহৃত, 

হয়। 
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ইদম্ এবং অদস্ শব্দ । 
ইদম্, অদস্, তদ্, এই তিন শন্দের সংস্কতে এবং 

প্রাকৃতে উভয়েই প্রায় সকল বিভক্তিতেই “দ* লোপ 

হয়। সংক্কতে ইম্, অস্১ ত প্র্নয় থাকে ; গ্রাকৃতে 

ই, অত মাত্র খাকে। ইহারা যখন সর্বনাম রূপে 
ব্যবহৃত হয় তখন প্রাকৃতে “ই” স্থানে “ইহা”, “অ+ 

স্থানে “অহা” এবং “তি স্থানে “তাহা” লিখে । 

“ত” স্থানে “তাহা” কেন বলে তাহা পূর্বেন দেখাইয়া 

আসিয়াছি | 

“অহা” স্থানে পুর্বেব “ওহা” বলিত; তাহার কারণ 

প্রচ্ছন্ন, প্রকাশ শব্দের যেমন আদ্য অকারের উচ্চারণ 
“ও”র ন্যায় তজ্রপ “অহা” শব্দের উচ্চারণ “ওহা” করিত, 

এবং তাহার উত্তর বিভক্তি যৌগ করিত । যথা, 

ওহাকে, গহাতে ইত্যাদি। এই সকল শব্দই আরও 

কুঞ্চিত হইয়া উহা, উহার; উহাকে ইত্যাদি হইয়াছে। 
স্কতেও এইরূপ হয়। যথা, চিত্রণ্ড - চিত্র + গো, 

অর্থাৎ চিত্রাগৌর্যস্ত । অভএব ও স্থানে উকার হইল। 

“ই” স্থানে “ইহা” লিখিয়। তদুপরি বিভক্তিযুক্ত 

করা হয়। যথা,__ইহা, ইহাকে, ইহাতে ইত্যাদি। 

বুদ শব্ধ । 

প্রথমার একবচনে ত্বম্। এ ত্বম্ শব্দের “ব” র 
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উচ্চারণ “৮ র সদৃশ । এই কারণে হিন্দুস্থানে এ 
শবকে তোম্ বলে। “ত্বম্”গ শব্দের যথার্থ উচ্চারণ 

সেইরূপ। বদদেশে তোম্ স্থানে তোনি হয়, এবং 

চিত্রণড শব্দের গুণ ওকরের সঙ্কেচে করিয়া তুমি” 
বলা হয়। অন্ঠাগ্য বিভক্তি এ “ত্বম্”গ বা “তোম্” 

শন্দে যুক্ত হয়। যথা, তোমরা, তোমাকে, তোমার, 

তোমাতে ইত]াদি। 

ইহাতে কেহ আপনি করিতে পারেন বে, “ত্বম্” ব৷ 

“তো »» যখন যুক্মর শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ তখন 

তাহার উত্তর আপার অন্য বিভক্তি কি প্রকারে যুক্ত 
হইতে পারে? কিন্তু আমর! বলিতে চাই যে, উহা 

যুদ্মদ্ শব্দের রূপ নহে, উহ! একটি স্বতন্ত্র শব্দ । বৈয়া- 
করণের! ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন শব সমাবেশ 

করিয়া তাহাদিগকে একই শব্দের বিভিন্নরূপ কলেন। কিন্তু 

আমর! ভূয়োভূরঃ দেখিতেছি যে এ সকল রূপ প্রত্যেকে 
এক একটা বিভিন্ন শব্দ । যুবাম্, যুয়ম্, যুক্সান্ প্রভৃতি 

দ্বিচন এবং বহুবচন পদে যুক্ম্র শব্দ দেখিতে পাওয়! 
যায়, কিন্তু একব»নে ত্বম্, ত্বয়! প্রভৃতি তাহার যে রূপ 

করা হইয়।ছে তাহাতে যুক্মদ শব্দের চিহ্ন মাত্রও নাই। 
ত্বম শব্দ যুত্সদ শব্দের রূপ মধ্যে পরিগণিত হওয়ায়, 

এক্ণে তাহার স্বাতন্তর লোপ হইয়াছে। কিন্তু ত্বম্যে 

একটা স্বতন্ত্র শব্দ ছিল তাহা সহজে অনুমান করা৷ যায়। 
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এই কারণে প্রাকুতে “ত্বম্গ বা “তোম্” শব্দের উত্তর 

দ্বিতীয়াদি বিভক্তি যৌগ করে । যথা, 

একবচন বহুবচন 
প্রথমা , তুমি তোমরা 

দ্বিতীয়। তোমাকে তোমাদিকে 

তৃতীয়া তোম! দ্বার! তোমাদে দ্বারা 

চতুর্থী তোমাকে তোমাদিকে 
পঞ্চমী তোমা হইতে তোমাদে হইতে 

ষষ্টা তোমার, তব তোমাদের 

সপ্তমী তোমাতে তোমাদিতে 

অন্মদ শব্দ | 

প্রথমার একবচনে “অহম্” হয়! পূর্বে বলা হই- 
যাছে বহু ব্যবহার হেতু প্রাকৃতে কতক শব্দের পুর্বব স্বর 
লোপ পায়; যথা,_-আছ।ল - ছীল, আছি - ছি, অলাবু 

লাবু - লাউ ইত্যাদি । এ কাঁরণে অহুম্ শব্দের “অ” লোপ 

হইয়া হম্ থাকে । হিন্দুস্থানে “হম্” শব্দ ব্যবহার করে, 

বঙ্গদেশে “হম্” স্থলে “আম্্” বলে। এবং “ত্বমূ” শবে 

যেমন ইকার যোগ করে তেমনি এই শব্দেও ইকার যোগ 

করিয়া আমি বলে। .“শকুন্তলার” সময়ের প্রাকৃতে হন্মি 

বলিত। সংস্কৃত অর্থাৎ লিখিত ভাষা স্থিরই আছে কিন্তু 

প্রাকৃত অর্থাৎ কথিত ভাষায় দেশ কাল ভেদে কিঞ্চিৎ 
কিঞ্চিৎ বিভিন্নত৷ দৃষ্ট হয়; এই অহম্ শব্দের. . প্রীকৃতা- 
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কাঁর হম্, হশ্মি এবং আমি তাহার উদ্বাহরণ স্বরূপ | এই 

প্রকার ব্যতিক্রমে ভাষান্তর হয় না। অস্মদ শবের 

কুঞ্চিতরূপ আম্ তাহ! ২৭,২৮ পৃষ্ঠায় দেখান গিয়াছে । 
প্রথম! ভিন্ন অন্যান্য বিভক্তিতে এঁ “আম্” শব্দের সহিত 

বিভক্তি যোগ কর! হয় । যথা 

একবচন বহুবচন 

১ মা আমি আমরা 

হয়৷ আমাকে আমাদিকে 

ওয়া আম দ্বার। আমাদে দ্বারা 

৪র্থী আমাঁকে আমাদিকে 
৫মী আম। হইতে আমাঁদে হইতে 

৬ষ্টী আমার, ( অথবা 
মূল সংস্কত ) মম আমাদের 

৭মী আমাতে আমাদিতে 

সংস্কতে অস্মদ শব্দ প্রথমার একবচনে অহম্ হয় । 

কিন্তু দ্বিতীয়াদি সপুমী বিভক্তি পথ্যস্ত দেখিতেছি অল্মদ 

শব্দের কেবল “ম” মাত্র থাকে এবং তাহার উত্তর প্রত্যয় 

যোগ হয়। যথা১-- 

একবচন 

প্রথম। অহম 
সি 

দ্বিতীয়া মাম্ 
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ও একব১ন 

তৃতীয়া মরা 

চতুর মহ্যং 
পঞ্চমী মণ 

টা মম 

সপ্তমী ময় 
পাটি 

প্রাকৃতে অন্মৰ্ শব্দের “আম্রূপ আবলম্বন করিয়া 

যে প্রকাবে তাহার উত্তর প্রত্যয় যেগ হরে তাহ। পুর্বে 

দেখ।ইয়াচি। সেই প্রকার এই দ্বিভায়াদির মূল রূপ 
«ম” অবলম্বন করিরাও প্রাকৃতে অস্মদ শব্দের রূপ করে। 
এবং তাহা কান্যে বাবহগত হয়। যথা, 

একবচন বহুন্চন 

প্রথম! মো মোরা 

ৰ্বিচীয়। মোকে মোদিকে 

তৃতীয়! মে৷ দারা মোদে দ্বার 

চতুর মোকে মোদিকে 
পঞ্চমী মো হঈতে মেদে হইতে 

ষষ্ঠী মোর, মম সোঁদের 
সপ্তমী মোহে মোদেতে 

উপরে ঘে দোকে, মো দ্বারা, মোর প্রভৃতি লেখা 

হুইল তাহা প্রকৃত “মো* নহে উহ! ”ম”। কথা বলার 

সময়ে “মো” উচ্চারণ করে মাত্র; ঘেমন প্রচ্ছন্ন প্রকাশ 
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প্রস্ভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিতে কেহ “প্র” উচ্চারণ করে না, 

“প্রো্র ন্যায় উচ্চারণ করিয়া থাকে | 

শপ্ডম অধ্যায়। 

ক্রিয়াবিভক্তি | 

বর্তমান কাল। 

উত্তম পুরুষ € লট. ), 

লট, অর্থা বর্তমান কালের উত্তম পুরুষে “মিপ্” ব 

“মি” প্রতায় হয়। সংস্কতে ইহার “মি” থাকে । যথা,-- 

করোমি। প্রাকৃতে “মির “ই” মাত্র উচ্চারিত হয়। 

তাহার কারণ “মি”র উচ্চারণ চন্দ্রবিন্দুযুক্ত “ই*র ন্যায় 
তাহা পুর্বে দেখান গিয়াছে। অতএব এ অর্দল্ফ,ট 
অনুর্নাসিক লুপ্ত হইয়া “ই” থাকে । যথা, 

করোমি -করই _করই -করি 

ভবামি- ভবই -ভৰি- (হই) 

নমামি - নমই' - নমি 

এই প্রকার সংক্ষিগ্াকার ধারণ করায় প্রাকৃতে 

সমস্ত ধাতুর উত্তর “ই” যোগ করিয়া পদ সাধন হয়। 
ক ফা পি ০০০ পাক রা রা রক বা সপ ক পা আট কা পপ থা এত 

* অর্বনামের অন্যান্থ রূপ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদর্শিত হইবেক। 
এত ০ 
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যথা)-- 

ক+ই-্করি, 

ভূ+ই-স্ভবি (পূর্বেব বলা গিয়াছে “ভর 
উচ্চারণ “হ৮ এবং “বৰ” 

উচ্চারণ “৮ | অতএব ভবি 

শব্ষের উচ্চারণ “হওই” বা 

“হই” হয়) 

সেব1+ই সেবি 

জি+ই-জিই 

নম+ই-নমি ইত্যাদি 

মধ্যম পুরুষ ( লোট,) 

বর্তমান কালে মধ্যম পুরুষে লটের ব্যবহার প্রায় 

হয় না; কাঁরণ উহার প্রায় সমস্ত ক্রিয়াই লোট, ভাবা- 

পন্ন অর্থাৎ অনুজ্ঞ। ঝ গ্রার্থনা। তুমি বল, তুমি চল, 

ভুমি ধর, তুমি কর ইত্যাদি সকলই অনু্ঞা বা প্রার্থনা । 

বর্তমান কালের মধ্যম পুরুষে লটের ব্যবহার কেবল সেই 

স্থলে হয়, যে স্থলে তাহার অর্থ করিতেছ, ধরিতেছ 

ইত্যাদি. প্রাকৃতে সেই স্থলে ধাতুর উত্তর সাক্ষাৎ 

ভাবে বিভক্তি যোগ না করিয়। “অস্” ধাতু যোগে সেই 

ক্রিয়। নিষ্পন্ন হয় । যথা, -করিতেছ - করিতে আছ -কু+ 

'অস্। ইভা রীতিব্যতিক্রম অধায়ে বিশদরূপে দেখান 

যাইবেক। লোটের ভাাদি, তুদাদি, চুরাদি, দিবাঁদি গণীয় 



ক্তিয়া-বিভক্তি। ৯%. 

ধাতু এবং সর্ধবগণীয় ণিজন্ত ধাতুর মধ্যম পুরুষের এক 
বচনের সমস্ত পদ অকারান্ত হয়। অর্থাৎ স্থির চিহ 
“অ৮। যথা, 

ধাতু রূপ স্থির চিত 
বদ বদ অ 

ভব 

নৃত, নৃত্য অ 

থা তিষ্ঠ অ 
বিদ বিদ্যা অ 
পা পিব অ 

গম্ গচ্ছ অ 
বুৎ বর্তস্ব অ 

শুভ, শোভস্ব অ 

ই অধীস্ব (আত্মনেপদী) অ 
ধা ধাব অ 

চক্ষু চক্ষু অ 

প্রছ, পৃচ্ছ অ 
ইষ, ইচ্ছ অ 

উল্লিখিত “বিদাস্থয বর্তস্ব' প্রভৃতি আন্মনেপদী 
বিভক্তিযুক্ত শব্দের স্ব" প্রারৃতে উচ্চারণ করে না। 
বিদ্য, বর্ত পর্যন্তই বলে। এইজন্য প্রাকৃতে ধাতুর 
উত্তর লোটের মধ্যম পুরুষের বিভক্তির নিত্য বর্তমান 

শ্ 
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চিহ্ন “অস্কার যোগে বর্তমান কালের মধ্যম পুরুষের 

ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়| যথা,তুমি বল, তুমি ধর, তুমি 

চল, ইত্যাদি । এই আঁ চিহ্ন প্রাকৃতে সর্বস্থলে 

ব্যবহৃত ভওয়ায় অন্যগণীর ধাতুতে সংস্কতে ও প্রাকৃতে 

যে প্রকার প্রভেদ হয়, তাহা নিন্ধে প্রদর্শিত হইতেছে-_- 

ধাতু স্কৃত | প্রাকৃত 

শ্রু শৃণু শুণ 

কৃ কুরু কর 

ক্রী ক্রাণীহি কীণহ 

জা জানীহি জানহ 

দা দেহি দেহ 

এই প্রকার প্রভেদে ভাষাস্তর হয় না। অতএব 

প্রাকৃতে বর্তমান কালে মধ্যম পুরুষের বিভক্তির 

চিহ্ন “অ?। 

স্বরবর্ণের পর এই নিভক্তির উচ্চারণ “অ+ স্থানে 

ও» হয়; যথা,খাঁও, যাও, ইত্যাদি । ইহার কার/, 

এই যে, স্বরের পর আকারের উচ্চারণ ,জতি অশ্রাব্য 

হয়। খাম, নাঅ, যাঅ বলিতে গেলে অতি অদ্ভুত 
উচ্চারণ হয়। 

প্রথম পুরুষ (এ) 
সংস্কৃত বর্তমান কালের প্রথম পুরুষের ক্রিয়ার 

ভাঁববাচোর। এরং কন্মবাচ্যের বিভক্তি একারান্ত। 
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যথা পঠ্যতে, জায়তে, জন্যতে ইত ্যাদি। কর্তবাচ্যের 

যে যে স্থলে বিধিলিউ, ব্যবহার হয়, তাহারও ভৃাদি, 

তুদাদি, চুরাঁপি, দিবাদি গণীয় ধাতু এবং সর্ববগণীর 

ণিজন্ত ধাতুর পরশ্মৈপদের এক বচনের অন্ত্যন্বর 
(উপধা ) একার; বথ? স্মরে্ (€স্মরে ), ভবেছ 

(হয়ে ) ইত্যাদি । বর্তমান কাঁলের প্রথম পুরুষের 

কতক ক্রিয়া বিধিলিউ, ভাবাপন্ন । যথা, যদি করে, 

ব্রি ধরে, যদি হাসে, সেকি পড়ে, কি খেলে, 

কি লেখে, কি দেখে এই সকল স্থলে বিধিলিউ, 

ব্যবহৃত হয়। আর নিন্ললিখিত শ্লোকটা দেখুন__ 

৮ ) & প্রভাতে যঃ স্মরেনিত্যং হুর্গীছুর্গাক্ষরদ্বয়ং। 

(প্রাকৃত ) প্রভাতে বে স্মরে নিত্য হুর্গাহুর্গাক্ষরদ্বর | 

নিত্য প্রভাতে যে দুর্গা হুর্গা স্মকে এস্কলে শ্মিরে? 

বিধিলিউ। বিধিলিডের চিহ্ন অনেক স্থলে এত, এত 

হয়, আর কোন স্থলে "রা হয়, দেমন ক্রীণীরাৎ, 

নং ইত্যদি। কিন্তু কথিত ভাষায় এই সকল 

ছিলে যা স্থানে এগ ই বলিতে চাহে; ভবে 

স্মরেৎ প্রভৃতির ন্যায় ক্রীণীয়া, জানীরাৎ, স্থানে 
ক্বীণেশ, জানে বলিতে চাহে; তার ও “এ পর্য্যন্ত 

উচ্চারণ হয়, অর হয়না। এই জন্য প্রাকৃতে বর্তমান 

লালের প্রথম পুরুষের বিভক্তির চিহ্ন “এ 
পলা ৬ সরলা শি. পাপ পি লিপির পাপন পা াপিিপপসপপপারপপাপাপপপ 

* এস্লে সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের | পার্থকাও দেখিয়। যাইবেন | 

প্রাকৃতে বর্ত- 
মানকাঁলে প্রথম 

পুরুষের বিভ- 

ক্তির চিহু “এ” 
তাহ! সংস্কৃত 
মূলক । 
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লটের বিভক্তির কেবল সেই স্থলে প্রয়োগ হইতে. 

পারে যেস্থলে ক্রিয়ার ভাব “করিতেছে”, “যাইতেছে” 

এইরূপ । কিন্তু প্রাকৃতে সেই সকল স্থলে ধাতুর উত্তর 
সাক্ষাৎ ভাবে বিভক্তি যোগ না করিয়া, অস্ ধাতুর যোগে 

সেই সকল ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন করা হয়, এবং অতীত 
কালের ক্রিয়পদর সকলও সেই প্রকারে সাধিত হয়, তাহা 

রীতিব্যতিক্রম অধ্যায়ে এবং তত্পরবস্তী “অতীতকাল” 

পরিচ্ছেদে দেখান যাইবে । আর প্রাকৃতে যে যে স্থলে 

সাক্ষাৎ ভাবে লট, বিভক্তির প্রয়োগ করে সেই সেই 

স্থলে নিম্নলিখিত প্রকার ব্ূপ হয়, যথা, কৃ ধাতু প্রথমু 
পুরুষে 

ংস্কৃতে করোতি 

হিন্দিতে করতে 

বঙ্গে ত লোপে) করয়ে বা করে 

এই প্রকীর চলতি - চল্তৈ -চলয়ে বা চলে 

ধরতি - ধরতে - ধরয়ে বা ধরে 

বলা বাহুল্য যে, হিন্দিতে করতে, ধরতে ইত্যা 

বলিতে "কর্তেহে” “্ধর্তেহেশ। বলে, ইহা নিরর্থক, 

যেমন আমরা যা স্থানে যাহা এবং তা স্থানে তা 

লিখিয়া থাকি। কেবল শব্দের বলবিধান করার জন্য এ 
“হ” যোগ করা হয়। 
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লোট.। 

লোটের ক্রিয়৷ উত্তম পুরুষে প্রায় হয় না; কারণ 

আপনাকে আপনে কোন কার্য করিতে আদেশ বা 
প্রার্থনা করা হয় না। ক্কচিৎ যে স্থলে সমর্থনাদি 

বুঝায় সেই স্থলেই লোট, ব্যবহার হয়; যথ| “সিন্ধু 
মপি শোষয়াণি” কিন্তু এইরূপ ব্যবহার অতি বিরল। 

কথিত ভাষায় এরূপ ভাব লোট, বিভক্তি দ্বারা প্রকাশ 

না করিয়া অন্য প্রকারে প্রকাশিত হয়; যথা, সিন্ধুমাপ 

শোধিতৃং পারয়ামি। মধ্যম পুরুষেই লোটের ব্যবহার 
ধিক তাহা দেখাইয়াছি। প্রথম পুরুষে ইহার 

ব্যবহার আছে যথা, সে করুক, সে চলুক, সে ভাবুক 
ইত্যাদি । অতএব ইহার রূপের আলোচন। আবশ্যক । 

লোট,। 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুকষ 

ভবতু ভব _ভবানি 

তিষ্টতু তিষ্ট তিষ্ঠানি 
পিবতু পিব পিবানি 

গচ্ছতু গ্চ্ছ গচ্ছানি 

পশ্যতু পশ্য পশ্যানি 
উত্তম পুরুষে লোটের রূপ ইকারান্ত হয়। তাহার 

পর মধ্যম পুরুষের রূপ প্রায় অকারান্ত এবং প্রথম 

লোট বিভক্তির 
বাবহার। 



করুক, পিউক, 
ধরুক প্রভৃতি 

শবের বুৎপত্তি 
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পুরুষের রূপ প্রায় উকারান্তি। দেখিয়া আসিতেছি 
ক্রিয়ার বিভক্তি সকলের স্বরবর্ণ ই মূল রূপ, (1১1৯), 

তাহাই ধাতুতে যুক্ত হইয়া তাহার ব্যগ্জুনাদি বর্ণ সকলকে 
কিঞ্ি কিঞ্িও রূপান্তরিত করে। এই উি' সংস্কতে 
যে ব্যঞ্তনবর্ণকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা “ত। অতএব 
ইহার চিহ্ন “হু” বা তউ। প্রারৃতের স্বরবিপর্ধ্যয় 
নিয়মান্ুসারে তউ স্থনে ডিত” হয়। অতএব ভবতু - 
ভবুত বা হউত্, পিবতু - পিবুত বা পিউত। ক্রু 
এই হউত, পিউহ্, ইত্যাদি শব্দই হউক, পিউক ইত্যাদি 
রূপ ধারণ করিয়াছে । 

কেহ বলিতে পারেন আরবিপর্্যয় আনেক দেখি- 

যাছি সুতরাং তাহা না হর মানিলাম, কিন্তু “তি” স্থানে 

“কি” কেন হইয়াছে ? ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন; কারণ 

ইহা! কে বলিতে পারে যে এই তি স্থানেই “ক” হই- 

যাছে কিন্বা “ক+ স্থানেই “এ, হইয়াছে? প্রাকৃতও 

আধুনিক নহে, সংস্কতও আধুনিক নহে। ব্যাকরণ 

সৃষ্টির পূর্বে বে প্রাকৃত বর্তমান ছিল তাহার সন্দেহ 
নাই; কারণ প্রাকৃত কথিত ভাষা । যখন কেহ এক- 

রূপ কেহ অন্যরূপ বলে, কেহ করতু বলে, কেহ করকু 

বলে; তখনই ব্যাকরণ উহার একটিকে গ্রহণ করিয়া 

অন্তটিকে ত্যাগ করিয়া নিয়ম করে, অথবা বহু ব্যবহার 

দেখিলে বিকল্প বিধানে রাখে । এখন “ত*টী ব্যাকরণে 

এ 
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দেখিতেছি, “ক+ দেখি না, তা বলিয়া কি নিশ্চয় বলিতে 

পারি যে €ত” স্থানে কি? হইয়াছে ? হয়ত “তিঃয়ের পূর্বেবেও 
“ক" বর্তমান ছিল। সে যাহা হউক, এখন আমরা যে নিয়মে 

এই আলোচনা করিয়া আমিতেছি সেই নিয়মেই চলিব। 

অতএব বলিতে হইবে “তি” স্থানে প্রাকৃতে “ক” বলে। 

একজন যদি করুত্ বলে আর একজন করুক বলে তাহা 

মারাত্মক প্রভেদ বলা ধায় না। তাহাতে ভাষান্তর 

হয় না। 

হইলে, মরিলে ইত্যাদি । 

ক্রিয়ার আর একটা রূপ আছে, যথা, ভূতেল 
হলে; মৃতে -মরুলে। এ সকল শব্কেই লিখিতে, 

“হইলেন, “মরিলে” লেখে । অর্থাৎ প্রাকৃতে “ত 

স্থানে “ল” উচ্চারণ করা হয়। ইহা বর্ণান্তর পরি- 

চ্ছেদে দেখান গিরাছে। কৃ প্রভৃতি সকম্মক ধাতুরও 
এ প্রকার ভাবার্ধে এ প্রকার রূপ হইয়া থাকে । যথা, 
কূতে _ করিলে, “ষত্তবে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র 

দোষ১৮ | 

কৃতে প্রতিকতিং কুর্ধ্যাৎ 

হিংসিতে প্রতিহিংফ্তং | 

তত্র দোঁষং ন পশ্যামি 

শঠে শাঠ্যং সমাচরেহ ॥৮ 

হইলে, মরিলে 
ইতা(দি শব্দের 
সংস্কৃত দগ। 



৯93২ ভাষাতত্ব। ৭নঅ 

করান, ধরান, ইত্যাদি । 

ণিজন্ত | 

ক্রিয়ার আর একটী ভাব আছে। যথা, করান, 
ধরান, বলান, বসান ইতাদি। অর্থাৎ যে ক্রিয়া! স্বয়ং 

না করিয়া অন্য দ্বারা করান হর । এই ভাবের ক্রিয়াতে 

স্কত ও প্রাকৃত উভয়েতেই একটি “আ” যুক্ত হয়: 
যথা 

স্কতে 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পক্ষ 

লট, লোট, লট 

আত্মনেপদ পরস্মৈপদ 

কারয়তে কারয়তি কারয় কারয়ামি 

বাচয়তে বাচয়তি বাচয় বাচয়ামি 

ধারয়তে ধারয়তি ধারয় ধারয়ামি 

মারয়তে মারয়তি মারয় মারয়ামি 

বাদয়তে বাদয়তি বাদয় বাদয়ামি 

এখানেও স্বরবিপধ্যয়ের খেলা দেখুন । প্রাকৃতে 

প্রথম পুরুষ কারয়তে -কারয়ে, তাহার স্বরবিপর্য্যয়ে 

করায়ে ব করার হয়; ধারয়তে ক ধারয়ে »ধরায়ে বা 

ধরায় । এ প্রকার মধ্যম পুরুষে কারয়- (স্বর- 
বিপর্যয়ে করাও; ধাঁরয় -ধরাও। এ প্রকার উত্তম 

সি 
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পুরুষে কারয়ামি » কারই - ( শ্বরবিপর্ধ্যয়ে ) করাই বা 

করাই ; ধারয়ামি -ধারই' ব| ধরাই | 

অসমাপিক। ক্রি! ( করিয়। ) কৃদন্ত | 

সংস্কৃতে হাসমাঁপিকা ক্রিয়া অধিকাংশ এই প্রকার 

হয়, যথা কৃত্বা, ধৃত্বা, শ্াত্বা, পতিত্বা, দৃষ্টা ইত্যাদি । 
'দেখা বায় যে ধাতুর উত্তর ত্বাঁ যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া 

নিম্পন্ন হয়। প্রাকৃতে এ “ত্বাস্র “তব” লুপ্ত হইয়া “আঃ 

থাকে । এই “তব” বা “আ” প্রত্যর যোগে পঠ, প্রভৃতি 

ধাতৃতে “ই” আদেশ হয়, যেমন, পঠিস্থা বা পড়িয়া, 
বদিত্বা বা বলিয়া (দ - ল), ইত্যাদি । কৃত্বা, ধৃত্বা, পঠিত্বা 
করিয়া, ধরিয়া, পড়িয়া | 

তৃঘুন্ প্রত্যয় (করিতে ) 

সংস্কতে তুমুন্ প্রত্যয়ের উন্ লোপ হইয়া তুম্ থাকে। 

প্রাকৃতে তাহার অন্ত্য “ম্$কারের লোপ করিয়া কোন 

স্থানে “তু” কোন স্থানে “তে” উচ্চারণ করে। যথা, 

গ্রহীতুম্ - গ্রহীতে, সহিতুম্ -সহিতে, তরিতুম্ - তরিতে, 

সেবিতুম্- সেবিতে, শাসিতৃম্ -শাসিতে ইত্যাদি । 

নৌয়াখালী অঞ্চলে এখনও কর্তে, ধর্তে না বলিয়া করত, 

ধর্ত বলে অর্থাৎ “তু* স্থানে “তে” না বলিয়া “তু” ই 

বলে। 
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লুট (ভবিষ্যৎ ) করিব। 

সংস্কৃত করিষ্যামি শব্দের ব্য স্থানে বঙ্গীয় প্রাকৃতে 

বহয়। ইহা উচ্চারণ ব্যতিক্রম নহে; কারণ উচ্চারণ 

ব্তিক্রমের কোন নিয়মানুসারে ব্য স্থানে ব হইতে 

পারে না। ষ্য এবং ব ইহার! ছুইি স্বতন্ত্র শব্দ, ষ্য ইচ্ছ। 

বোধক ইষ, ধাতুজ এবং ব নিশ্যয়ার্থক এবশবাঁজ, উভয়ই 
ভবিষ্যৎ বাঞ্জক। আত প্রাচীন কালে আর্যদের কোন 

সম্প্রদায়ে ভবিব্য অর্থে ষ্য এবং কোন সম্প্রদায়ে তদর্থে 

বব্যবহার করিত । সাহিত্যের ভাষায়' অর্থাৎ সংস্কৃতে 

তাহাদের একটি গৃহীত ও অপরচী বঞ্জিত হইয়াছিল, 

সেই জন্য সাহিত্যের ভাবায় ষ্য ব্যবহৃত হয়, এবং কোন 

কোন সাম্প্ দায়িক কথিত ভাখাতে ব প্রচলিত আছে। 

ইহার প্রমাণ ও উদাহ:ণ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদর্শিত হইবে । 

কু ধাতু লঙ (করিল) 

কৃ ধাতু লউ প্রথমপুরুষে অকরোঁৎ হয়। এই 

শব্দের আদ্য অকার লোপ হয়; বেমন আছীল-ছীল। 

আর “ত” এবং “দ্র উচ্চারণ যে কখন কখন “ল” হয়, 

তাহা পুর্বেব দেখান গিয়াছে । এই এ্কারে “করোল” 
হইল; এই করোল্ শব্দকে কথায় “করল” বলে, 

কিন্তু লিখিতে.করিল লেখে । ভূ ধাতু অভবৎ; ইহাঁরও 
“অ” লোপে ভব -হওল্ বা হইল। 
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কু ধাতু লুউ (করিত ) 

কৃ ধাতু লুঙ, প্রথম পুরুষে অকাীৎ। ইহার পুর্ণব 
নিয়মান্ুসারে “অ” লুপ্ত হইয়া কাধাঁৎ থাকে । তাহার 
“ষ” লোপে “করাত” হর। আকার লোপের এই 

কারণ অনুমান করা যার যে, পাণিনি মতে স্থল বিশেষে 

বৃদ্ধি প্রক্রিরার অগ্রে গুণ ও পরে দীর্ঘ করা হয়, বথা, 

দাঁত দাতারঃ। এস্থলে প্রথমতঃ খকারের গুণ করিয়া 

পরে দীর্ঘ করা হইয়াছে । কিন্তু পরবস্তী বৈয়াকরণেরা 
একবারে বৃদ্ধি বিধান করিয়াছেন | এখন দেখা যাইতেছে 

যে প্রাকৃতে পাঁণিনিনিদদিষ্ট গুণপ্রক্রিয়া অবলম্বন পুর্ববক 
অকাষীৎ প্রভৃতি শব্ষে আকার স্থলে অকার উচ্চারণ 

করে। ভূ ধাতু অভ্ৎ, “অ” লোপে ভূৎ থাকে, তাহার 

প্রাকৃত উচ্চারণ হ”্ত বা “হইত” । কথায় হতই বলে 

কিন্তু লিখিতে নিয়ম বশে “হইত” লিখিয়। থাকে । 

পাঁণিনি ব্যাকরণের উণাদি সুব্রকার শীকটায়ণ, 
অতীত মীত্রেই লঙও লিট, লুউ, এই তিনের ব্যবস্থা 

করিয়াছেন অর্থাঙ ইহার একের স্থানে অন্যের 

ব্যবহার চলিতে পারে, পাণিনির এই বূপ অভিপ্রায় 

ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রুতি স্মৃতিতে ইহার বহু প্রমাণ 

পাওয়া যায়, যথা 

“নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ” ( শ্রুতি ) 



প্রাকৃত বিভক্ত 
মকলই সংস্কত- 
মূলক, ভাষান্তর 

নহে। 
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এই স্থলে সাধারণ সুত্রানুসারে আসীৎ না হইয়া বভূব 
হইতে পারিত। 

“আমীদিদং তমোভূতং৮ (মনু) 

এখানে আসীৎ স্থানে বভূব হইতে পারিত। 
এক্ষণে দেখিতেছি এবং ক্রমে দেখ। যাইবেক যে 

প্রীকৃত সকল বিভক্তি প্রত্যয়ই সংস্কৃত, কেবল কিঃ 

কুঞ্চিত। এই সকল প্রত্যরাদি হয়ত সংস্কৃত ব্যাকরণ 
স্ষ্টির পুর্ব হইতে কথিত ভাষায় এইরূপে বাবহৃত হইয়া 
আসিতেছে ; অনার্ধা ভাষা নহে । কেবল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 

উচ্চারণ ব্যতিক্রম এবং কোন কোন স্থলে আমর! উহা- 

দিগকে স্বীয় অজ্ঞতা হেতু অথবা ব্যাকরণের নূতন শাসন 

গ্রহণ করিতে ন৷ পারির পুর্ণব প্রথামতে অবৈয়াকরণভাবে 
প্রয়োগ করি। যখন ভাষার স্থ্রি হয় তখন তাহার শব্দ 
সকল স্বভাবতঃ অতি সংক্ষিপ্ত থাকে। এক অক্ষর দুই 

অক্ষরেই একটা শব্দ হয়। ক্রমে সমাজের উন্নতির 

সঙ্গে সঙ্গে ভাষার শব্দসংখ্য। বুদ্ধি হইতে থাকে এবং 

ছুই তিন শব্দ যোগে নূতন ভাব প্রকাশক নূতন নৃতন 
শব্ের উতপত্তি হয়। এই প্রকারে শব্দের আয়তন 

বৃদ্ধি হইতে থাকে । ক্রমে শব্ের বল ও লালিত্য বুদ্ধির 

জন্যও তাহার আয়তন বৃদ্ধি হয় এবং নুতনরূপ হয়। 
এই প্রকারে যখন শব্দীরতন অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়। যায় 

তখন ভা পুনরার কুঞ্চিত হইতে থাকে । এই কুঞ্চিত 
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হওয়ার সময়েই ইহার যথেচ্ছাচার আরস্ত হয়। তখন 

কেহ বলে খাঁদামি, কেহ বলে খামি, কেহ বলে খাই ; 

কেহ বলে পরস্য ; কেহ বলে পরাঃ, কেহ বলে পরর; কেহ 

বলে পরের ইত্যাদি । কেহ বলে করোমি, কেহ বলে 

করই”, কেহ বলে করি। এই প্রকারে যখন ভাষার 

স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি হইয়া অধঃপতনোন্মুখ হয় তখন 
ভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণ তাহা নিবারণ করিতে যত্তুবান্ হয়েন। 

আধ্যগণের ভাব! যখন না"'স্থানে নান! ব্যক্তি বিভিন্নরূপে 

ব্যবহার করিতে লাগিল, তখন ব্য।করণের স্থ্রি হইয়া 

ভাষার সংস্কার হইল। এই সংস্কারের সময়ে যেষে 
শব্দ, ধাতু ও প্রতার শ্রুতিমধুর ও বলশালী বোধ 

হইয়াছিল কিম্বা বহু লেখকের ব্যবহৃত ছিল তাহাই গৃহীত 
হইল। ধাতুপ্রত্যর় ও বিভক্তি এয়ে।গের যে নিয়ম স্থুখদ 
এবং লালিত্যারদি বদ্ধক তাহাই অবলম্বন করা হইল, এবং 

অন্যান্য নিয়ম ও শব্দ ত্যাণ কর। হইল । যদিও বৈয়া- 

করণের] এইরূপ করিলেন এবং শিক্ষিত লোকেরা তাহ 

গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সাধারণ লোকে তাহ। সম্পূর্ণরূপে 
গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহারা পুরবব ইচ্ছামতই 
কথ। বলিত। কেবল পণ্ডিতগণ এ মাজ্ভিতভাষ। ব্যবহার 

করিতে লাগিলেন। বাচনিক ভাষা অনেকাংশে পুর্ণববুই 

থাকিল।! আবার অশিক্ষিত লোকে নব্যনিয়মে বাক্য 

প্রয়োগ করিতে যাইয়াও অনেক ভ্রম করিতে লাগিল। 
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তাহীকেই সাঁধারণভাষা অথবা প্রীকৃত ভাষা বলিত এবং 
এখনও বলে। এই জন্য বলিতেছি যে, যে সকল প্রাকৃত 

বিভক্তি প্রত্যয় আমরা দেখাইলাম তাহা যেন কেহ নুক্তন 
গঠিত বা ভাষান্তর মনে না! করেন। 

তষ্টম আধ্যায় | 

ধাতু-রূপ। 

ক্রিয়াবাচক শব্দের বিভক্তিযোগে যে প্রকার রূপ হয়, 

তাহা নিন্সে দেখান যাইতেছে । 

কৃধাতু । 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

করে কর করি (কু স্থানে 

কর্ হয়) 

ভূ ধাতু । 
ভূ ধাতুর ভ থাকে ভাহার উচ্চারণ হ। 

প্রথম পুরুষ হয়ে বা হয়। 

মধাম পুরুষ--হও (তাহার কারণ সংস্কতে মধ্যম পুরুষে 

্ ভব এবং প্রাকৃতে তাহাই কহে; 

উহার প্রাকৃত উচ্চারণ হও ) 
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উত্তম পুরুষ হই। 

ভবেগুল্ হয়েও» হয়ে 

ভব » হও 

ভবামি- হওয়াই হই 

এই ধাতুর “থা” থাকে । অতএব প্রাকৃত বিভক্তি 

যোগে থাই, থাঅ, থায়ে হইতে পারে এবং কোন কোন 

স্থানে এইরূপই বলে। কিন্তু তাহাতে ভাষা নিতান্ত 

ক্মীণ হর, এই কারণে স্বার্থে ক যোগ করিরা তাহাতে 

বিভক্তি যোগ করে। অতএব স্থা ধাতবর প্রাকৃত 
রূপ থাক্। 

থাকে-- থাক-- থাকি 

প্রাকৃতে যেমন স্থ। ধাতুর রূপ থাক্ হয়, সংস্কৃতে 

তমনি ইহার রূপ তিষ্ট হয়। কিন্কু স্থা হইতে তিষ্ঠ নিতান্ত 
দুর। প্রাকৃতে তিষ্ঠ শব্দকে স্থা ধাতুর রূপ না বলিয়া 
উহাকে স্বতন্ত্র একটী শব গণা করে। 

তিষ্ঠে তিষ্ঠ তিষ্চি 
সংস্কত তিষ্টেৎ তিষ্ট তিষ্টামি 

গম্ ধাতু । 

গমনার্থে দুইটি ধাতু প্রচলিত আছে । গম ও যা। 
প্রাকতে কোন বিভক্তিতে গম কোন্ বিভক্তিতে ব৷ 
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ব্যবহৃত হয়। যথা “গেল” “গেলে বলে; কিন্তু যাই, 

যাও যাইব স্থলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে গম্ ধাতুর 
ব্যবহার হয় না। 

ঘা ধাতু । 
ইহার রূপ “যা”। আকারান্ত ধাতুর মধ্যম পুরুষের 

বিভক্তির চিহ্ন “অ' স্থানে ও? হয়। যথা যাও খাও । 

প্রথম পুরুষে বিভক্তির চিহ্ন “এ স্থলে “য়” হয়। যথা, 

যায়ে _যায়, খায়ে -খাঁয় ইত্যাদি 

দুশ ধাতু । 

সংস্কৃতে ইহার রূপ পশ্/; প্রাকৃতে ইহার রূপ 

“দেখ । এস্থলে প্রাকৃত রূপ সহজবোধ্য কিন্তু সংস্কৃত 
রূপ বুঝা কঠিন। দৃশ, এবং পশ্য বিভিন্ন শব্ধ, এবং 
যেমন বিদ্যমানার্থে অস্ ধাতু কেবল লট লোটড লও, 

বিধিলিউ. এই চারি বিভক্তিতে ব্যবহৃত হয় এবং 

অন্য সকল বিভক্তিতে “ভূ' ধাতুর ব্যবহার হয়; আর 
যেমন প্রাকৃতে গননার্থ ধাতুর কোন কালে গম কোন 

কালে “যা” ব্যবহার হয়, তদ্রপ দর্শনার্থে কোন কালে 

দশ, কোন কালে 'পশ্য” ব্যবহৃত হয়। 

স্কৃত বৈয়াকরণেরা৷ এক ধাতু দ্বারা সব্বকাল সাধন 
করার জন্য পশ্যকে' স্বতন্ত্র ধাতু না বলিয়া উহাকে 

দশ, ধাতুর রূপ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃতে দৃশ, 

দশ এবং পশ্ঠ 
বিভিন্ন শব্দ । 
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ধাতুর রূপ “দেখত । তাহা! ২৪ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে। 
সকল বিভক্তিতেই এই দেখ, শব্দ ব্যবহৃত হয়। কোন 

বিভক্তিতে পশ্য ব্যবহার হয় না। কারণ আমরা বলি যে, 

যদিচ ব্যাকরণে পশ্যকে দৃশ, ধাতুর রূপ বলা হইয়াছে, 
তথাপি প্রকৃতপক্ষে উহা কখনই দৃশ. ধাতুর রূপ হইতে 

পারে না । উহা! একটী স্বতন্ত্র শব্দ যাহার বাবহার প্রাকৃতে 

অর্থা কথিত ভাষায় নাই। চলিত কথায় দৃশ, ধাতুর 
স্বাভাবিক রূপ “দেখ,ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । লিখিত 

এবং কথিত ভাষাতে এই প্রকার শব্দ প্রয়োগের পার্থক্য 

সকল ভাষাতেই আছে। কোন শব্দ লিখিত ভাষাতে 

ব্যবহৃত হয়, কথত ভাষাতে হয় না; আর কোন শব্দ যাহ! 

কথিত ভাষাতে ব্যবহৃত হয়, তাহ! লিখিত ভাষাতে ব্যবহৃত 

হয়না। উক্ত পশ্য এবং দেখ শব্দের ব্যবহার সেই 

প্রকার। 

বৃ ধাতুর রূপ বর্ত ( সংক্কতেও এরূপ ) 
শুভ, 5৪৪ শোভ 

ধাব *৪* ধা 

স্পূশ. *** স্পর্শ 

ই, *** ইচ্ছ 
ম্ব (919) মরু 

দিশ (০0:97) দেশ, 

নৃত্য *** নাচ, (ত-চঃ যেমন ৮. ০17) 
৮ 
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শুন্ (সংস্কতে শৃণু) (রন) 
শু _ শুরু - শুন্। 

শক্ (এই ধাতু পশ্চিমাঞ্চলে 

ব্যবহৃত, যথা “হম্ নহি 

ছকে” । এতদঞ্চলে ইহার 

স্থলে পারু ধাতুর ব্যবহার 

হয়। তাহার অর্থ কৃত- 

কার্য হওয়া ) 

কর্ (সংস্কতেও এইরূপ ) 
(9 4০) 

কিন্ (সংস্কৃত রূপ ক্রীন্ (69 

।)এ১)প্রাকুতে কিন শব্দে দীর্ঘ 

ঈকার দেওয়া উচিত কারণ 

ক্রী -কীর (রর -ন) কীন। 

জান ( সংস্কৃতরূপও জান্) 

0 1000 | 

রোধ, (সংস্কৃত রূপ রুন্ধ) 

6০ 010510900 সংস্কতে ন 

আগম হইয়াছে প্রাকৃতে হয় 

নাই। 



ছি 

১ 
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ছিড় (সংস্কৃত রূপ ছিন্দ ) 
ন স্থানে চন্দ্রবিন্দু এবং দ 

স্থানে ড় উচ্চারণ হয়। 

70 8910%:19 

দে (সংস্কৃত রূপ দণ্ড) 1০ 
2150. দ্ - দে১যেমন যও- 

তে 

হাস্ 1০ 19001 

নে 10 02109 

স্মর্ 10০ 7:97091001)92 

অর্চি "০ 0181)1]) 

অর্জজ "০ 91৮) 

চল্ ৭:0০ 70909 10] 01100 

দ্ংশ 

নিন্দ, 

কহ 1০06] (থ সহ) 

জাগ 10 ৮79 

ভজ, 10 ১৫]"৮০ 

বহ, 
বল 10 6611 

মাজ 1০ ০199059 ( সংস্কৃত 

রূপ মার্জ ) 
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খুড় সেংক্কৃতরূপ খন্ু ) 1০ 

1৪ খন্ু নে ড়) খড়, 
(স্বর বিপর্যয়ে) খুড়,। 
থাক 10 7977617) 

(অন্য দেশে খা ) 

32798009800) থু 

(09 1)1996১ 1970৮ ) 

পুছ, 1.0. 

স্থজ ']10 0719 

লভ. 1.0 02117 

হর্ 1০ ১6০] 

না 0০ 1)0) এই শব্দ সদা 

সর্ববদা সর্ববলোকের ব্যব- 

হার্ধ্য বিধায় কঠিন উচ্চা- 
রণ করিতে না পারিয়া 

্লার. স লোপ করিয়া 

এইরূপ হইয়াছে ॥ যেমন 

স্পট পষ্ট ; স্পর্শ _ পরশ) 
সেই প্রকার স্না-না। 
১10 119 00117 

ধর্ 10 17019 

স্তব, 10 1)7:9156 



লিখ, 

লন্ঘ 

সিচ, 

জুড়, 

ধুর 
ঘট. 

রর 

পরী 4 , 

4324 এ্ রর 

ধাতুরূপ। ১১৭ 

লিখ 110 ৮৮109 

্ঘ 

সেচ. 10 ৮6% 

জুড় "1০ 3017) 

যুড় 14১ 3017) 

ঘট, 
বেড়, 109 09 2001)0 

পড় 19 799৫ 

পড় 19 1911 

কান্দ, 10 ০৮ 

খা 10 99 

বান্ধ ০19 
বুঝ, 19 স7)067800 

রোধ, 19 0105৮701 

যুঝ 10 8৫1) 

ক্ষেপ, 

ভ্রম্ 

চর 
ভ্বল্ 
জী ( বাঁচিয়া থাক) 

নাশ, 
পর্শ 



১৯৮ ভাবাতত্ব। *ম অ 

কৃষ ০, কর্ষ 

স্ব্ষ *১০ ঘর্য বা ঘষ 
তৃষ, রি তুষ 

তুষ, রি ভুব 

শুষ. *.১  শুব, বা সুখ, 0০109 
১০9৪1:০১৯ ৫7 

বস্ ... বস্ 
গাহ .*, গাহ্ 

দহ. .... দহ 
ছুহ, রা ছ্হ্ 

মুহ ৪ মুহ, 

লিহ, লিহ, 

সহ. ***.. সহ 

নবম অধ্যায়। 

রীতিব্যতিক্রম (101010 ) 

লিখিত ভাষাতে এবং কথিত ভাষাতে সর্বব দেশেই 

রীতিব্যতিক্রম আছে । একই বাক্য কেহ এক প্রকার 

কেহ অন্য প্রকার করিয়া বলে। যথা,_-আমরা বলি 



রীতি। ১১৯ 

“করিতে করিতে” ইহার অর্থ দেশীয় লোককে বুঝা- 
ইতে হইবে না। বিদেশীয়দিগকে বুঝাইতে বলিব 
ইহার অর্থ 1) ৮ ০০০75 ০0 00170 আবার করিতে ২ 

অর্থ কর! মাত্র। ইহার আর এক অর্থ বারম্বার করিতে, 

যেমন করিতে করিতে কন্ঠ হইয়াছি। লিখিত ভাষাতে 

অর্থাৎ সংস্কৃতে কর্তুম্ কর্তুম্” লেখার রীতি নাই, তাহা 
লিখিলে হাস্তাম্পদ হইতে হয়। “হইয়া গিয়াছে” ইহ! 

বঙ্গে প্রচলিত; “নুয়া গয়া” হিন্দুস্থানে প্রচলিত। 

ইহার অর্থ সম্পূর্ণরূপে হইয়াছে, যাহার আর অন্থথা 
হইতে পারে না। ইংরেজীতে যেমন ৫079 1700, 
ঢা), 1700 ইত্যাদিতে 070 এবং রা) শব্দের কোন 

অর্থ নাই তদ্রপ এই স্থলে গিয়াছে শব্ধেরও অর্থ 

নাই। 

আর একটা রীতির উদাহরণ দিতেছি যথা,__“করা 
যায়ঃ “ধরা যাঁয়”। ইহার অর্থ কৃত হইতে পারে (০2 

0৫ 0০7৪) ধৃত হইতে পারে (০27) 1799 ০8001))। কেহ 

সন্দেহ করিতে পারেন যে এই “যায় শব্দ হয়ত ভিন্ন 

ভাষা কিন্তু তাহা নয়। কারণ “মনার্থ বোধক অন্ত 

শব্ধ দ্ারও এই ভাব প্রকাশ হয়; যথা,_-“করা গেল”, 

কর। গিয়াছে । 

এইরূপ ব্যবহারিক রতি লিখিত এবং কথিত উভয়, 

ভাষাতেই আছে। যথা,--সংস্কতে “পট পটা করোতি? 



১২০ ভাষাতত্ব। *ঈম অ 

অর্থাৎ পট পট করে; কেশাকেশি, নখানখি, দক্তাদস্তি, 

কর্ণাকর্ণি ( কানাকানি)। সকল তাঁষারই এই প্রকার 
অনেক আত্যন্তরিক নিয়ম আছে, যাহা! ব্যাকরণে স্থান 
পায় না, কারণ ভাষার রীতিনীতি ভাবভঙ্গি অনন্ত প্রকার, 

তাহা সম্যকরূপে ব্যাকরণে উদ্ধত করা অসম্ভব । 

স্কৃত সাহিত্য পুগানুপুখ রূপে ব্যাকরণের অনুবর্তী, 
স্থতরাং তাহাতে এই সকল রীতি অনেক নাই, কিন্তু 

কথিত ভাষায় আছে, যথা,__ 

মরমর হইয়াছিল - ম্বতপ্রার হইয়াছিল (৮০৭ 17) 
0100 80৮0 01 0100) 

ধর ধর করিয়াছিল - প্রায় ধরিয়াছিল (৮১ 91081 
10 ০26০1) 

ধর ধর হইয়াছিল - প্রায় ধৃত হইয়াছিল (৮১ 
চ100০0% 09 1)0 0001)1) 

বান্ধাবান্ধি পরস্পর বদ্ধ হওয়া 10170017)0  0901) 

০001)07) 

ধরাধরি - পরস্পর ধরা (69001)17,9 8901) 01176) 

গলাগলি পরস্পর গল! ধরা (৮7:০17)0 10700 

01) 9%01, 00109181060] 105 ৮৮০৮ 01 

[ি6770511])) 

মারামারি- পরস্পর মারা (992002 001) 0097) 

দেখাদেখি পরস্পর দেখা (56911, 62০1) ০01১০) 



রীতি। ১২১ 

দলাদলি ভিন্ন ভিন্ন দল করা 70205170 & 00 

00211)80 8201) 001097) 

চুলাচুলি-পরস্পর চুল ধরা (০8001377099. 

00১0] 1) 070 17011) 

করিয়াছিল - কৃত্বা 1 আসীৎ - করিয়। +আছীল, (16- 
11) করিয়া বর্তমানছিল, (19107700- 

(211) কাধ্য শেষ করিয়াছিল। (99 

৮ 0 0 অ0]] ০১ 2600017)- 

1119 0০ 1)0 40100 3 019 0] ০১ 

(011) 0076.) 

করিয়া বসিল- সম্পূর্ণরূপে করিল, যাহার আর 
অন্যথা নাই (১৮৮ 810] 00270 1, 9.1 

100. 100 10700 ০0৮ 61)0 0] 02) 

115 1)100 070) 009 0 ৮5 

10022115400) 

এই সকল কথিত ভাষার ব্যবহারিক রীতি ([৫1০- 

1000.00 9১0)9551070) কেবল পুস্তকের ভাষা! অর্থাৎ 

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিলে বুঝিতে পারা যায় না। 

বাহার! কেবল পুস্তকের ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন তীহারা 
ষদ্দি শুনিতে পান “কৃত্বা আসীৎ” তাহারা বুঝিবেন ইহার 

অর্থ “করিয়াছিল।৮ (61569. 001 ৭01১9) তাহার! 

বুঝিবেন না যে ইহার অর্থ কার্য্যটি সম্পূর্ণভাবে কৃত 



১২২ ভাষাততব। ৯ম অ 

হুইয়াছিল অর্থাৎ করিয়াছিল। “কৃত্বাবসৎ” বলিলে 
বুঝিবেন ৯০৮ &ঠিতা 9910৫; ইহার অর্থ যে ৮১০ &৫1 

2১ 1779৮019017 0009 তাহা তাহারা বুঝবেন না। 

এই সকল ব্যবহারিক ভাষা সংস্কতে বলিলে তাহারা 
বলিবেন “এই কি ভাষা? ইহা ত সংস্কৃতে অর্থাৎ 
কালিদাস প্রভৃতির কোন পুস্তকে দেখি নাই, অতএব 

ইহা! সংস্কৃত নহে।” কিন্তু এই সকল কথিত ভাষার 
রীতি কথিত ভাষা শুনিয়৷ শিক্ষা করিতে হয়। 

না বলিলে চলে না -না বললে হয় না (০90 7701 

110. 018 $৮101)0010 66111726 

11017 1015 0.0088৯০চ (0 

6611) 

করিয়া থাকে - তাহার এইরূপ কর! নিয়ম ব অভ্যাস। 
করিতে থাকে ক্রমাগত করে (607000৫৭ 

10 ০০) 

করিতে ছিল-কার্ধয চলিতেছিল (০৯ 37) 01১0 

20 ০01 00110 3 ০3 00110) 

করিতে হয় -করা কর্তব্য (১70510 109 00176) 

করা হয় -করা নিয়ম (1৯ 9006 98 & 2919) 

করা হয় না -করা অনিয়ম (51)0919 7১061) 0019 

| 0 02107706199 0:08 ছা10- 

00৮ ড1012000 006 2719) 



রাঁতি। ১২৩ 

ইংরেজীতে এই প্রকার ব্যবহারিক নিয়ম অনেক 

আছে, যথা 

[010110900, (77:911)1010101081 9700. 11001]. 

1109 0979 110 0৮677] 

81010 179,810 

(70 0 

॥ 1,001 ১1১0) 

(501 0% 

1)0 1700 009 - (70130 

॥ 

! 

॥ ১1701) 17620 (৮762৮ [90৮৮0] 0 001101070 

1611 01907 ₹- 4১099 | 

810 0) »- 16 10 07007 0? 

€50 1000 লু 1)09001110 1710,0. 

[01] 00003551160, 

[510 স]) ০ 0৯ ₹ (050 ৮ 20 

110 10 09901) _51511190 

এই সমস্তই ব্যবহারিক ভাষা । 

এই স্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক । দেখিতেছি 

রীতিও কখন কখন দুষিত হয়। যথা “করা যাইতে 

পারে”*,এখানে পারে" শব্দ অকারণ ; “কর! যাঁয়” বলিলেই 

তাল হয়। এই প্রকার অনিয়ম এবং অন্যান্য যে প্রকার 

অনিয়ম সকল আমরা পূর্বের স্থানে স্থানে দেখাইয়া 
আসিয়াছি এবং পরে দেখাইব, তাহ! যাহার! প্রাকৃতে কথা 

বলার সময় বা লেখার সময় “কি লিখিতেছি বা কি 



১২৪ ভাষাতত্ব। ৯ম অ 

বলিতেছি” ইহা একবার ভাবেন তাহাদের দ্বার! ক্রমে 

সংশোধিত হইবে। 

অতীত কাল । 

এক্ষণে আমরা অতীত কালের প্রাকৃত রূপ সহজে 

বুঝিতে পারিব। এই ক্রিয়া তিন প্রকার ; ষথা,_-করিল, 

করিয়াছে, করিয়াছিল। “করিল” যে প্রকারে হইয়াছে তাহা 

পূর্বে ৭পৃষ্ঠায় (খ) চিহ্নিত মন্তব্যে অকরোশ শব্দের উচ্চা- 
রণ ব্যতিক্রমে দেখান গিয়াছে । অপর দুইটি ক্রিয়া প্রাকৃত 

রীত্যনুসারে অস্ ধাতু যোগে নিম্পন্ন হয়। তাহা যে 

প্রকারে হয় তাহা দেখাইতেছি। অস্ ধাতুর উত্তম 
পুরুষের বর্তমান কালের রূপ সংস্কৃত “অশ্মি” প্রাকৃত 
“অসি”; কারণ প্রাকৃতে “মর উচ্চারণ চন্দ্রবিন্দুর ন্যায় 

করিয়। থাকে তাহাও কখন করে কখন বা করেই না। 

আর কৃত্বা শব্দের প্রাকৃত উচ্চারণ “করিয়া” । অতএব 

করিয়।4+ অসি - করিয়াসি। দন্ত্য “সর উচ্চারণ “ছ*র 

হ্যায় এই জন্য প্রাকৃতে করিয়াসি শব্দকে করিয়াছি 

লেখে। ইহার মূলার্থ “করিয়া বর্তমান আছি % কিন্তু 
ব্যবহারিক (191070%00 ) অর্থ--“কার্য্য শেষ করিয়া 

বসিয়া আছি” অর্থীৎ কার্য সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে । 
তদনুসারে আরও অতীত কাল বুঝাইতে অস্্ 

ধাতুর অতীত কাল ব্যবহৃত হয় তাহা পূর্ব্বে দেখান 



রাতি (অতীত কাল)। ১২৫ 

হইয়াছে । কৃত্বাঅস্তি- করিয়াছে; কারণ কৃত্বা 

- করিয়া, তাহ! পূর্বেবে দেখান গিয়াছে । আর অস্তি 
শব্ধের প্রাকৃত উচ্চারণ “আছে” কারণ যেমন ৫১ পৃষ্ঠায় 
যুক্তাক্ষরের নিরমানুসারে জন্বীর -জামীর, তত্রপ 

অস্তি -আসি বা আসে; তাহাকেই আছে লিখিয়া থাকে 

যথা,--“অস্তি গোঁদাবরী তীরে জন্তলা নাম রাক্ষসী* _ 

“আছে গোদাবরী তীরে জন্তলা নাঁম রাক্ষসী” “তস্যাঃ স্মরণ 

মাব্রেণ বিশল্যা গর্ভিণী ভবে” “তার স্মরণ মাত্রে বিশল্যা 

গর্ভিণী হয়” । এখানে অস্তি শব্দের উচ্চারণ “আছে” । 

এখানেও সংস্কৃত প্রাকৃতের পার্থক্য দেখুন। কাব্যের ভাষা 

বলিয়া “গর্ভিণী বিশল্য। হয়” না লিখিয়া শ্লোকে “বিশল্য। 

গর্ভিণী হয়” লিখিয়াছে । কৃত্বা+ অস্তি_ করিয়া +- 

আছে - করিয়াছে ; কৃত্বা+ আসীৎ »করিয়াছিল । এই 

প্রকার কর্তম+অস্তি-কর্তে আছে -কর্তেছে বা 
করিতেছে ; কর্তম+আসীহ - কর্তে+আছীল -কর্তে 

ছীল বা করিতেছীল। এখন পর্য্যন্ত কোন কোন স্থানে 

“করিতেছে” পরিবর্তে “কর্তে আছে” বলে। এই সকল 

রীতি না জানিলে কে বলিতে পারে যে করিয়াছিল শব 

ংস্কৃতের প্রাকৃত অর্থাৎ সংস্কৃতের মৌখিক ব্যবহার । 
স্থতরাং মূল না জানিয়ালোকে এই প্রাকৃত ভাষাকে 

সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র একটী স্বাধীন ভাষা বলিয়া মনে 
করে। 

করিতেছে, 
করিতেছিল 

শবোর ব্যৎপত্তি। 



৮৬৬, ভাষাতত্ব। মু অ 

ব্যাপ্তার্ঘ । 

তাষার একটী নিয়ম আছে যে, কোন শব্দ মুলে 
যে অর্থে প্রঘুক্ত হইত কালক্রমে তাহার অর্থ তদপেক্ষ। 
ব্যাপ্তি প্রাপ্ত হয়; অবস্থা ক্রমে কখন ব1 মূলার্থ রহিত 

হইয়া ভিন্নার্থই ব্যবহৃত হয় | যথা,__ইঃরেজীতে 

[9০07107 শবের অর্থ 76190176 0০ ০৮00০ বর্তমান 

অর্থ ধন সম্বন্ধীয় । 40১৮৫৩1৯০০৮ শবের মূলার্থ 9১৫]] 

বর্তমান অর্থ দেশত্যাগী করা ! 

ংস্কৃতে ছুহিতা শন্দের বর্তমান অর্থ কন্যা । 

কিন্তু তাহার মূল ছুহ, ধাতুর অর্থ দোহন করা । ইহার 
কারণ ভাধাবিদ্পণ্ডিতগণ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন 

যে, পুর্নবকালে গৃহস্থ মাত্রেরই গোৌধন ছিল ; তাহার 
দৌহন কার্ধ্য কন্যার প্রতি অর্পিত ছিল। সেই হেতুই 
দুহিতা বলিলে কন্। বুঝায় | সেক্স্পিয়ারের কিন্থা 

মিল্টনের সময় এখন হইতে যত দূর, সংস্কৃত বাকরণ, 

এবং অভিধানের সময় যে তদপেক্ষা অধিক দূর তাহা! 

বলা বাহুল্য । অতএব" যদি সেকৃস্পিয়ারের। অথবা 

মিপ্টনের সময় হইতে ইংরেজি ভাষার ন্যুনাধিক পাঁচ 
শত শব্ধের আকার ও অর্থের পরিবর্তন হইয়া থাকে 

তাহা হইলে আগ়াদিগের ব্যাকরণ অভিধানের সময় 

হইতে যদি দুই একটা শব্দের ব্যবহারিক অর্থ মুলার্থ 



ব্যাপ্ডাথ । ১২৭ 

হইতে কিঞ্চিৎ ব্যাপ্তি প্রাপ্ত অথবা কিঞ্চিৎ পরি- 
বর্তিত হইয়৷ থাকে তাহা আশ্চর্য নহে। সেইজন্য 

কেহ যেন এরূপ দুই একটি শব্দকে ভাষান্তর মনে না 

করেন। “কিস্তৃত” একটী সংস্কৃত শব্দ। ইহার মৌলি- 
কার্থ “কি হইয়াছে” ব্যবহারিক অর্থ “কিমাকার” “কি 

প্রকার।” কিম্ এবং ভূ শূর্ধের মধ্যে আকার প্রকার 

কোথায়? কিন্তু ভূ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্ত হইয়৷ ভূত 
শব্দের অর্থ প্রকার হইয়াছে । 

লগ. ধাতুর অর্থ লগ্ন হওয়া, ব্যাপ্তার্থ প্রবৃত্ত হওয়া । 
বথা,__“হংসম্ত পশ্চাল্লগতিস্ম” অথাৎ হংসের পাছে 

লাগিল। এই প্রকারে খন বলা যায় “কোন কার্ষ্যে 

লাগিল” তখন তাহার অর্থ সেই কার্যে ব্রতী হইল 

বা প্রবৃত্ত হইল । কথিত ভাষার এই শব্দ এই 

ব্যাপ্তার্থে অহরহঃ বাবহৃত হইয়া থাকে। 

দ্রুত শব্দ বিশেষণ এবং ইহার অর্থ শীপ্। কিন্তু 

প্রাকতে এই শব্দের উচ্চারণ ত স্থানে ড় হইয়া দৌড় 
হয়। ইহা! কেবল বিশেষণ ভাবে ব্যবহৃত হয় না 

ক্রিয়াবাচক রূপেও ব্যবহৃত হয়; (১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) 
এবং তখন ইহার অর্থ হয় “শীঘ্র গমন করা।” 

রহ ধাতুর অর্থ গমন বা ত্যাগ। যেব্যক্তি কোন 

কার্য করিতেছে তাহাকে রহ বলিলে সেই কার্ধ্য 

ত্যাগ কর এইরূপ অর্থ হয় ; অর্থাত আর করিও 

দৌড় শবের 

বুৎপন্তি। 



১২৮ ভাষাতত্ত। *ম অ 

না1। এইজন্য তখন এই রহ শব্দের ব্যাপ্তার্থ নিবৃত্ত 

হওয়া | এই প্রকার অর্থব্যাপ্ত এবং উচ্চারণ ব্যতিক্রম 

দেখিয়া আমাদের আধুনিক “বঙ্গভাষার” অভিধান 

প্রণেতুগণ এই সকল শব্দকে “দেশজ” ইত্যাদি কল্পিত 

নাম দিয়। ভাষান্তর বলিয়। থাকেন । 

ব্যক্তি শব্দ আমরা যে অর্থে এখন ব্যবহার করি 

সংস্কতে ইহার সেই অর্থে ব্যবহার দেখা যায় না। 

ইহার ধাত্বর্থ প্রকাশ, অক্ষণ, গতি | কিন্তু কালক্রমে 

ইহা লোকার্থে বাবহৃত হইতেছে । ইহা যোৌগরূঢ় ভাব। 

যেমন “লোক” শব্দের ধাত্র্থ দর্শন এই জন্য দর্শন করে 

' যে এই অর্থে যোগরূঢ ভাবে মনুষ্যকে বুঝায় । 

অনেক শব্দ যাহা চলিত কথায় ব্যবহৃত হয় তাহা 

অভিধানে স্থান পায় নাই। এবং অভিধানে যে শব 

নাই তাহাই লোকে অন্য. ভাষা বলিয়া থাকে । কিন্তু 

'“মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ৮ অভিধানত অন্রীন্ত হইতে 
পারে না;কারণ কোন শর এক অভিধানে নাই। 

অন্য অভিধানে আছে। কোন শব্দের এক আভধানে 

যে সকল অর্থ লিখিত আছে অন্য অভিধানে তদপেক্ষা 

অধিক বা ন্যুন অর্থ আছে। চলিত কথায় যে শব 

'যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাই ভাষা । অন্য কোন 

কারণ ব্যতীত" কেবল অভিধানে নাই বলিয়া তাহাকে 

অগ্রান্থ করা যার না। একজন ইংরাজ যাহা বলেন, 



ব্যাপ্তার্থ। ১২৯ 

তাহাকেই কোন বিরুদ্ধ কারণাভাবে ইংরেজি বলিতে 

হইবে, তাহ। অভিধানে থাকুক আর না থাকুক। তঙ্রপ 
এক জন ভাঁরতবর্ষীয় আধ্য যাহা বলে তাহাকেই অন্য 

কোঁন যুক্তিযুক্ত বিরুদ্ধ কারণাভাবে সংস্কৃত ভাষা 
বলিয়াই অনুমান করিতে হইবেক। বদি কেহ দেখাইতে 

পারেন যে, কোন একটী শব্দ যাহা এক জন আর্য 

ব্যবহার করিলেন তাহা অন্য কোন ভাষার শব্দ তাহা হইলে 

তাঁহাকে ভাষান্তর বলিতে পারি । এবং তাহা না দেখাইতে 

পারিলে সেই শব্দকে আধ্য ভাবাই মানিতে হইবেক। 

সংস্কৃত অনেক শব্দ পৃথিবীর অন্যান্য অনেক ভাষাতে 

প্রবেশ করিয়াছে । যথা, অহম্ শব্দের উচ্চারণ যেমন 

এ প্রদেশে “আমি” তেমনি ইংলগ্ডে প্রথমতঃ “আমি” 

স্থলে “আই”” হইয়া পরে “আই €1) হওয়া অসম্ভব 

কি? চট্টগ্রামে আমি স্থানে আই' বলে। যুদ্ষ্ শব্দ ঘ্পু” 
(০), “ইষ্ ধাতু “উইব” € ১৮15) হওয়| কি 

1অনুমান করা বায় না ?ৃর্ধ তাহ! দেখিয়া যদি কেহ বলিতে 
] 

শপ কাজ সপ ০০১০ ও আলাপ ৯ ৩ শামস জজ আশ 
৮ পক পাস পসত পা পাগল পিপিপীপিশশসপিপিিসত পপ বাশলাপপা কাপল িপ মত পপ 

৮. যুগ্ম শব্েের যু সংস্কৃত দ্বিবচন এবং বহুবগনে আছে, একবচনে নাই। 

এই জন্য ১৪ শন্দ ইংরেজিতে এখন পধ্যস্ত বহুন্চন বলিক্সা পরিচিত। এই 

শব্দটা ই'রেজিতে একবচন এবং বহুবচণ ডভয়েতেই বাবহৃন হয়, যেষন ০৪ 

25 ৪ 0০90 221) এই স্থলে ৬০ শব্দ এক বাক্তিকে বুঝাইতেছে, তথাপি 

01] ৪1 দ। 0০০00 12821) ন! বলিয়া ৫7 15 » 2০9০৭ 17081) বলে ; কারণ 

১০০ শঞ্চটা এক্বচনে ব্যবহৃত হইলেও ষুলে অর্থাৎ সংস্কতে ইহা বহুবচন। 
অতএব ৬০ শব্দ যে সংস্কৃত যুদ্মদ্ শব্দর দ্বি'চন বহছুবচনের রূপ তাহ প্রায় 

নিশ্চয় করিয়াই বলা যায়। 

পাপন 

রি 



১৩০ ভাবাতত্ব | ৯ম অ 

চাহেন যে এই সকল সংস্কৃত ভাষা নহে, ইংরেজী হইতে 

সংস্কতে গৃহীত হইয়াছে, এবং এই প্রকার পারস্য প্রভৃতি 

ভাষাতে যে অনেক সংস্কত শক দেখিতে পাওয়া যাঁয়, 

তাহা দেখিয়া যদি কেহ বলেন যে এ সকল শব্দ এ সকল 

ভাষ! হইতে সংস্কতে আসিয়াছে, তাহ! স্বীকাধ্য নহে। 

অনেকে সংস্কৃত অভিধানকে অভ্রান্ত জ্ঞান করিয়া 

এবং অনাভিধানিক বঝ। অশুদ্ধোচ্চারিত শবাঁদির বিশুদ্ধ 

রূপ জানিতে না পারিয়৷ তাহাদিগকে ভাষান্তর অনুমান 

করিয়াছেন। অথচ অন্য কোন্ ভাষা হইতে গৃহীত 

হইয়াছে তাহাও নিদ্ধারণ করিতে পারেন নাই । এই জন্য 

কল্পনা করিয়াছেন যে হয়ত এ সকল শব্ধাদি কোন এক 

জাতির ভাষাতে কোন কালে ছিল, যে জাতিকে আর্ধ্যগণ 

এদেশে আসিয়া বিদুরিত করিয়াছেন, অথবা যে জাতি 
আর্ধ্যগণের সহিত মিশিয়া গিয়াছে । ইহা কেবল অনুমান 

মাত্র, উল্লিখিত কারণ ব্যতীত ইহার অন্য কোন কারণ ৰা 

যুক্তি নাই। এই পরিচ্ছেদে যে আমরা “দৌড়” শন্দের, 
উল্লেখ করিয়াছি তাঁহাকে “বঙ্গভাঁষা”র ব্যাকরণে “দেশজ” 

ধাতু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ তাহা 
সংস্কৃতের উচ্চারণ ব্যতিক্রম মাত্র তাহা এই পুস্তকে 
দেখান গিয়াছে । যে সকল শবাদিকে ভাষার প্রাণ বলা 

যায় এই পুস্তকে তাহাদের প্রায় সমুদয়ই সমালোচিত হই- 

য়াছে। তন্মধ্যে যে সকল শব্দ ধাতু ও প্রত্যয়কে 



সংস্কৃত প্রাকতের সম্বন্ধ | ১৩১ 

“দেশজ” বলা হয় সেই সমস্তই যে সংক্কতের উচ্চারণ 
ব্যতিক্রম তাহাও প্রদশিত হইয়াছে । অতএব উল্লিখিত 
কুসংক্কারকে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। এই কুসংস্কারের 
কুফল এই যে কোন একটী শব্দের মূল বুঝিতে না 
পারিলে তাহার মূলানুসন্ধান করিতে কেহ চেষ্টা করে 
না। “দেশজ” বলিয়াই অবসর গ্রহণ করে। 

দশম অধ্যায় । 

স্কত প্রাকৃতের সন্বন্ধ | 

এখন শব্দ, বিভক্তি, ধাতু ও প্রত্যয় সকলেরই 
আলোচনা করা হইল। দেখিতেছি তাহাদের সংস্কৃতে 
ও প্রাকৃতে বিভিন্নতা এই যে, প্রাকুতে উচ্চারণ সংক্ষেপ 

এবং কোন কোন স্থলে ব্যাকরণের নিয়ম ভঙ্গ হয়। 

সংস্কৃত বিদ্বানের ব্যবহৃত এবং প্রাকৃত অশিক্ষিতের 
ব্যবহ্ৃত। মনে করুন বিদ্বান পুক্র বিশুদ্ধ ভাষায় কথ 
বলেন, মাতা প্রাকৃত বলেন; প্রভূ মাজ্জি ভাষা বলেন, 

ভৃত্য অবিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করে । প্রভু ও ভৃত্যের কথা 
বোঝেন, ভূত্যও প্রভূর কথা বোঝে, কেব” তত শুদ্ধ 

করিয়া বলিতে পারে না সংস্কৃতে ও প্রানে এই 

প্রকার প্রভেদ। 
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প্রাকৃত ভিন্ন ভাষা নহে ; সংক্কত অভিধানই প্রাকৃত 

অভিধান; সংস্কৃত ব্যাকরণই প্রাকৃতের ব্যাকরণ। 

কেবল বিভক্তি প্রত্যয়ের কিঞ্চিও কিঞ্চিও প্রভেদ মাত্র। 

তাহা যে কারণে হয় তাহ। দেখান গিয়াছে । প্রত্যয়াদির 

নিয়মের কিঞ্চিশ কিঞ্চিৎ প্রভেদ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেও 

আছে। অর্থাৎ বিহারে একরূপ, বঙ্গে একরূপ, উড়ি- 

ষ্যাতে অন্যরূপ। তাহা এত সামান্য যে তজ্জন্য এ সকল 

প্রদেশের প্রাকৃতকে এক একটা স্বতন্ত্র ভাষা বলা যায় না। 

মৌখিক ভাষায় পুথিবীর প্রত্যেক দেশে একটি শবকে 
যেমন স্থানে স্থানে এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকে বিভিন্ন 

রূপে উচ্চারণ করে, তাহাতে পরস্পর যেরূপ পার্থক্য 

হয়, সংস্কত এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাকৃত মধ্যে 

সেইরূপ পার্থক্য মাত্র, তদধিক নহে। সংস্কৃত এবং 

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত প্রাকৃত সকলই 

এক ভাষা । সংস্কৃত নামেই জানা যাইতেছে যে উহা 
মার্জিত ভাষা । এ সকল প্রাকৃতের মার্জিত ভাষা সংস্কৃত 
আর সকল প্রাকৃত। মার্জিত করার সময় প্রাকৃতের 

অনেক নিয়ম বৈয়াকরণেরা ত্যাগ করিয়াছিলেন । এখন 

প্রাকতে ষে সকল অসংস্কত নিয়ম দেখ! বায়, তাহার 
অনেকই সেই সকল ত্যক্ত নিয়ম; অনাধ্য নিয়ম নহে। 

কথিত ভাষা অবিশুদ্ধ তাহার উপর তাহাকে অশুদ্ধ 
রূপে লিখিত করিয়া আরও বিড়ম্বিত কর! হইয়াছে, যেমন 
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“ঘ” একটী যুক্তাক্ষর তাহার উচ্চারণ “দৌঅ'র ন্যায়, 
দ্বারিকা - দ্বোআরিকা, দ্বারা - দ্দৌোআর! তন্রপ দ্বি- 
দই ; এই শব্দকে যিনি প্রথম *দুই” লিখিয়াছিলেন তিনি 

“দ্বি” লিখিলেই যে তাহার উচ্চারণ দুইর ন্যায় হয় তাহ 

জানিতেন ন1। ব্যাকরণানুসারে দুই স্বরবর্ণ একত্র থাকিতে 

পাঁরে না, একত্র হইলেই সন্ধি হইয়া যায়। স্বতরাং 

“দুই” শব্দ সন্ধিতে যে পুনরায় “দি ই হয় তাহাঁও জানি- 

তেন না। ইংলগ্ডের অশিক্ষিত লোকে যেরূপ কথা বলে 
তাহা যদি লেখা যায় তাহ! হইলে আমর তাহার এক 

বর্ণও বুঝিতে পারি না। এমন .কি ইংলগ্ডের ভদ্র 
ইংরেজগণ ধাঁহারা নীচ লোকের সঙ্গে কখন চলেন নাই 
ত্রাহারাও বুঝিতে পারেন না। ছুই এক মাস তাহাদের 
সহিত চলিলে বুঝিতে পারা যায় । যথা, 41 1 ১:০0 
|)09090 513 ]১02000 17010. 1006 10 2800 700919 

0110. 17670 1 ঠি)0. 500. 10901700011 10) 
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01)]001% ০07 01)0105) 00000010901 0 0102) 
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এ প্রকার কথিত ভাষাকে লিখিত করিলে যেরূপ 
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হয় ভারতবর্ষের অশিক্ষিত আর্ধযদিগের কথিত ভাষাকে 

লিখিত করিতে যাইয়া আমরা এই ভাষাকে তক্রপ 

করিয়াছি । ইংরেজীতে কথায় কথায় ১৭ স্থলে এ 

£০' বলে, কিন্তু লিখিতে কি]. ৯০১5 লিখিয়া থাকে ? 

ইংরেজী কথিত ভাষাকে যদি লিখিত করিতে যাই তাহা 

হইলে নিয়ম করিতে হইবে “ইংরেজী প্রাকৃতে ১৪ শ্ব 

সকল পুরুষে ও সকল কালে 59৮৯ হয়।» এবং এই 

নিয়ম মাজ্ভিত ইংরেজীতে নাই বলিয়! ইংরেজী প্রাকৃতকে 

সাহিত্যিক ইংরেজী হইতে ভিন্নভাষা বলিলে যেরূপ হয় 

এ দেশের সংস্কত অর্থাৎ ব্যাকরণ শুদ্ধ সাহিত্যের ভাষা 

আর প্রাকৃত অর্থাৎ কথিত ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাবা বলা 

ভজ্প। 

যখন দুইজন ইংরেজ পরস্পর কথ1 বলিতে থাকেন 

তখন তীহাদের কথিত শব্দ সকল অধিকাংশই অদ্ধো- 

চ্চারিত হয়। কিন্তু $ সকল উচ্চারণ যে অসম্পূর্ণ 
হইতেছে তাহা তীহারা স্বয়ং বুঝিতে পারেন না, মনে 

করেন সম্পূর্ণ শন্দটাই বলিতেছেন এবং শুনিতেছেন। 
ইহার কারণ এই, যে ব্যক্তি লেখা পড়া জানেন তাহার 

মনের মধ্যে শব্দগুলি পুর্ণা বয়ৰে অঙ্কিত আছে ; কেহ সেই 
শব্ধ আংশিক উচ্চারণ করিলেও, অধিক ব্যতিক্রাস্ত ন৷ 

হুইলে, তাহার কর্ণে তাহা পুর্ণাবয়বেই প্রতিফলিত হয়। 

কিন্তু যে লেখ! পড় জানে ন৷ সে যে শব্দ যেরূপ উচ্চারিত 
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হয় সেইরূপই শুনিতে পায়, এবং সে যেরূপ শুনিতে পায় 
তাহা যদি লেখা যায় তাহা হইলে ইংরেজী কথিত শব্ধ 

প্রায়ই লিখিত শক্দ হইতে ভিন্নাকার ধারণ করে। সেই 

আকার এবং বিশুদ্ধ লিখিতাঁকার মধ্যে যেরূপ প্রভেদ 

হয়, আমাদের সংস্কংত এবং প্রাকৃত মধ্যেও সেই প্রকার 
প্রভেদে, তদধিক নহে । 

দেখিতেছি হিন্দুস্থান, উতকল, বঙ্গদেশ ইত্যাদি 

সকল প্রদেশের ভাষাই প্রাকৃত এবং সকল প্রাকৃতেরই 

মার্জিত ভাষা সংস্কত। কি সংস্কৃত কি ভিন্ন ভিন্ন 

প্রদেশের প্রাকৃত কিছুই ভারতবর্ষীয় আরধ্যগণের অবোধ্য 
নহে। দর়ানন্দ সরস্বতী, রমাবাই প্রভৃতি যে সংস্কতে 

বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা অনেক সংস্কতানভিজ্ঞ 

লোকেরাও বুৰিয়াছেন। কথা সরল" ভাষাতেই বলিতে 

হয়। সংস্কৃত সরল ভাষাতে বলিলে এতদোশীয় শিক্ষিত 

আর্ধ্য মাত্রেই তাহ। বুঝিতে পারে। যে স্থলে আমর! 
বলি “পাক করে” সংস্কতে যদি তাহার রূপ করেন “পচতি, 

তাহা আমরা বুঝি না। আর যদি বলেন পাকং করোতি 

তাহা হইলে বুঝিতে পারি। সংস্কৃত প্রাকৃতের বিভিন্নতা 

এইরূপ। আর হিন্দুস্থানীগণ যদি কলিজা, জিন্দিগী, 
হরদম্ প্রভৃতি যাঁবনিক শব ত্যাগ করিয়। বিশুদ্ধ প্রাকৃতে 

অর্থাৎ যাহাকে হিন্দি বলে সেই বিশুদ্ধ হিন্দিতে কথ! 

বলেন তাহ! হইলে আমরা অবলীলাক্রমে বুঝিতে পারি। 
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যদি শব্দ সকলই এক হয় তাহা হইলে তাহার উচ্চারণ 
(12:010010180011,  2:00610018,01017 ) ইত্যাদির যে 

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিও ব্যতিক্রম থাকে তাহা ছুই চারি দিন 

প্রণিধান করিয়। শুনিলেই বুঝিতে পারা বায়। আমরা 

যে স্থলে বলি কিঞ্ সোণা দেও, সংস্কৃতে বদি সেইস্থলে 
বলা যায় “কিঞ্চিৎ কাঞ্চনং দেহি তাহ! সাধারণে বুঝিতে 

পারে না, কারণ উহা উচ্চ ভাষা । কিন্তু বদি বল! যায় 

কিঞ্চিৎ স্বর্ণ দেহি তাহা বুঝিতে পারে । অতএব প্রকৃত- 

পক্ষে ভারতীয় আধ্য ভাষা সকল প্রদেশেই এক । স্থান 

বিশেষে যে সামান্য সামান্য প্রভেদ আছে তাহা গণনীয় 
লহে। 

অদ্য বুদ্ধং ত্বয়া ময়া (সংস্কত ) 

অদ্য যুদ্ধ তোয় আমায় (প্রাকৃত) 

শৃণু দেবি বদীমি % (সংস্কৃত) 

শুন দেবি বলি আমি প্রোরুত) 

গদ-ল ইহ! ৪০ পুষ্ঠায় দেখান গিয়াছে । 
রামং লক্ষণপূর্ববজং রঘুবরং সীতাপতিং স্থন্দরং 

কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ষ্িকং 
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তসুক্তিং 

বন্দেলোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঁঘবং রাবণারিং ॥ ১ 
এই শ্লোকের অনুস্বার ত্যাগ করিলেই প্রাকৃত হয়। 

ইহাকে কি ভিন্ন ভাষা বলিতে হয়? তাহা হইলে-_ 

এসকল 
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“আমি খাইব না” কেলিকাতা), 
“আমি খাইবাম না+ (ময়মনসিং) 

“আমি খাত্যাম্ ন' (নোয়াখালী) 

এই সকলকেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা! বলিতে হয় । যাই- 

তেছি একটি পদ, তাহাকে 

যশোরে বলে--যাঁতিছি 

কলিকাতায়_যাচ্ছি 

কাটোয়া-__-যেছি 

মাণিকগঞ্জ-_যাঁইতে আছি। 

লোকে বলে “যোজনীন্তর ভাষা”। চারি ক্রোশ 

ব্যবধানেই ভাষার বিভিন্নতা হয়। কিন্তু সেই বিভিন্নতা 

ধরিয়। প্রত্যেক যোজনের জন্য এক এক ভাষা করিতে 

হয় না। সংস্কৃত মঞ্জরী” হইতে নিন্সলিখিত পদ কয়টা 
উদ্ধত করিলাম । 

বালকো বেদং পঠতি (সং) 

বালক বেদ পড়তে (হিং)*% 

বালক বেদ পড়ে (বাং) 

মাঁত। শিশুং লালয়তি (সং) 
মাতা শিশু লাল্তে হিং) 

৮ শশাপিশীীগ ক স্পাশ পি এ পাপী পাশপাশি ৬০ ৮৯০০৫ লিপ্ত পা পাপ িশিপীশসিপাপত | আপা পিপিপি »পোপসীক পশলা লাজ জা 

* বলা বাহুলা যে হিন্দিতে ভাষার আরও বল বুদ্ধি করার জন্য পড় তেহে, 

লাঁল্তেহে, পালতেহে, ইতাদি বলিয়া থাকে; যেমন আমরা যা স্থানে যাহা, তা 

স্থানে তাহা, ইত্যাদি ধলি। 

শপ সত সপন আকন পা 
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[তা শিশু লালয়ে (বাং) 

রাজা দেশং পাঁলয়তি (সং) 

রাজ! দেশ পাল্তে হিং) 

রাজা দেশ পালয়ে (বাং) 

স্থতঃ পিতরং নমতি (সং) 
স্থৃতঃ পিতাকো নম্তে (হিং) 

স্থৃত পিতাকে নমে বো) 

পাচকঃ ওদনং পচতি সেং) 

পাচক ওদন পাকাতে হেং) 

পাঁচক ওদন পাঁক করে (বাং) 

'পচতি” কখিত ভাষার ব্যবহাধ্য নহে, পাঁকং করোতি 

বলিতে হয়। 

যুবা গীতং শুণোতি (সং) 
যুব! গীত শুন্তে (হিং) 
যুব গীত শুনে (বাং) 

উল্লিখিত লালয়ে, পাঁলয়ে, নমে, ইত্যাদি শব্দ পদ্যে 
ভিন্ন কথিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। কথিত ভাষাঁর 

রীত্যনুসারে সংস্কৃত লিখিতে হইলে লালয়তি ইত্যাদি 
শব্দের পরিবর্তে লালনং করোতি ইত্যার্দি লিখিতে 

হয়, যথা, | 
মাত। শিশুলালনং করোতি। (সং) 

মাতা শিশু লালন করতে । (হিং) 
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মাতা শিশু লালন করে। (বাং) 

রাজা দেশপালনং করোতি । (সং) 

রাজা দেশ পালন করতে । (হিং) 

রাজা দেশ পালন করে। (বাং) 

পুল পিতুঃ নমস্কারং করোতি। (সং) 
পুজ্র পিতাকো নমস্কীর করতে । (হিং) 

পুজ্র পিতাকে নমস্কার করে। (বাং) 

পাঁচক অন্নপাকং করোতি । (সং) 

পাচক অন্পাক করতে । হোং) 

পাঁচক অন্ন পাক করে। (বাং) 

এক্ষণে দেখুন সংস্কত এবং প্রাকৃতে কি প্রভেদ, এবং 

তজ্জন্য উহাদিগকে ভাষান্তর বল। যায় কিনা। উপরে 

যে *“ওদনং পচতি”র পরিবর্তে “অন্ন পাকং করোতি” 

লিখিয়া আসিয়াছি, স্থৃত স্থানে পুত্র লিখিয়াছি তাহার 

কারণ এই যে, ওদন, স্থত প্রভৃতি শব্ধ চলিত কথায় 

ব্যবহৃত হয় না। এ সকল উচ্চ ভাষা । চলিত কথায় 

অন, খাদ্য, পুজ্র, এই সকল শবের ব্যবহার হয়। এই 

প্রকারে পদ্য গদ্যের ভাষা; এবং কথিত ভাষার নিয়ম 

এবং রীতির পার্থক্য যতক্ষণ বুঝিতে না পারা যাঁয়, তত- 

ক্ষণ সংস্কৃত ও প্রাকৃতকে স্বতন্ত্র ভাষার স্তায় বোধ হয় 

কিন্তু এ সকল পার্থক্য জানিলে আর ভাষান্তর ভ্রম 
থাকে না। 
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বিনীতো। ভব জলং পিব 

বিনীত হও। জল পিও | 

ধনং দেহি মা কুরু কলহং 

ধন দেও । না কর কলহ। 

হঃখং হর মা হর পর ধনম্ 

হুঃখ হর । না হর পর ধন। 

করুণাং কুরু পর বশো মা ভব 

করুণ কর। পরবশ না হও 
দেশে চল ম! কুরু পর পীড়নং । 

দেশে চল। না কর পর পীড়ন । 

কে।প বশো মা ভূঃ কিং পঠতি ? 
কোপ বশ না হও । কি পড়ে ? 

(সং) জানামি সীঠাং জনক প্রস্থ তং 

(বাং) জানি আমি সীতা ভনক প্রন্থুতা 
(হিন্দি) জানে হাম সীতা জনক প্রহুত। 
(সং) জানামি রামং মধুস্দন রঃ 

(বাং) জানি আমি রাম মধুস্থদন রি 
(হিন্দি) জানে হাম রাম মধুহুদন স্ 
(সং) অহম্ চ) জানামি রামস্ত বধ্যঃ 
(হিন্দি) ভম জানে হাম রাঁমকা বধ্য 

(বাং) আমি জানি আমি রামের বধ্য 

(সং) তথাপি  সীতাং ন সমর্পয়ামি 
(বাং) তথাপি ' সীতা না সমর্পি আমি 

(হিন্দি) তথাপি সীতা না সমর্পে হাম 
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“জানি আমি” আর জানামি শুনিতে একই গুনায় 
লিখিতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখা যায় মাত্র। 

এই শ্লোকে সংস্কৃত, “হিন্দি” এবং বাঙ্গালাতে” যে 

সামান্য প্রভেদ তাহা! দেখিলাম । এই সকলকে স্বতন্ত্র 

ভাষা বলিতে পারি না। আমরা পুর্বে দেখিয়া! আঁসিয়াছি 
ভবেৎ স্থানে হয়ে বা হয় বলে; বদস্থানে বল বলে; 

পঠ স্থানে পড় বলে ; 'পিত” স্থানে পড় বলে; রামস্য স্থানে 

রামের বলে। তাহা কেন বলে তাহার কারণ দেখাইয়াছি। 

কথিত ভাষায় লোকে এরূপ বলিয়। থাকে । কলিকাতায় 

ললিতকে নলিত বলে, নবীন বাবুকে লবীন বাবু বলে। 
বদ্ধমাণে রবিবারকে অবিবার, রাম বাবুকে আম বাবু বলে। 
ঢাকাতে স স্থানে হ এবং হ স্থানে অ বলে। 

কথিত ভাষাতে এই প্রকার অনিয়ম এবং উচ্চারণ 

ব্যতিক্রম সর্ধদেশে এবং সর্ব ভাষাতেই হইয়া থাকে, 
তাহাতে ভাষান্তর হয় না। বিবাহ একটী শন্দ তাহা 

1 কথায় বলিতে সরল করিয়া পূর্বে বলিত বিহা' তার পর 
বিয়া, ক্রমে বিয়ে, শেষ “বে । কিন্তু লিখিতে আমরা 

বিবাহই লিখিয়া থাকি, কথিত ভাষা জর্বত্রই এইরূপ 

এবং কথিত ভাষায় ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন অপরিহার্য্য। 

কথিত ভাষাকে লিখিত করাতে আমাদের লিখিত 

(সংস্কৃত) এবং কথিত (প্রাকৃত) ভাষার উপর আরও এক 

একটা কথিতাকারে-লিখিত সাহিত্যের ভাষার স্ৃগ্ঠি 
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হইয়াছে। যদি এখনও ইহাঁদিগকে সংস্কতের কথিত ভাষা 

জাঁনিয়া তাহার শাসনাধীনে রাখা যায় তাহা! হইলে “বঙ্গ- 

ভাঁষা” প্রভৃতিকে সংস্কতের প্রাকৃত ভাষ! বলিতে পারিব। 

লিখিত ভাষাই কথিত ভাষার মূলক্ক সেই মুলের প্রতি লক্ষ্য 
থাকিলে ভীষ! ক্রমে মূল হইতে সরিয়া না যাইয়। মূলের 
দিকে অগ্রসর হইয়া উন্নতি লাভ করিবে। তখন, 

যে শব্দ মূল হইতে অধিক স্থলিত হইবে তাহাকে অশুদ্ধ 

বলিয়া নিন্দা করিবে, এবং ক্রমে ত্যাগ করিবে। 

নিশ্রায়োজনে কোন যাঁবনিক কি অন্য ভাষার শব্দ ব্যবহার 

করিলে তাহার নিন্দা হইবে এবং ক্রমে এরূপ ব্যবহার 

উঠিয়া যাইবে । এই প্রকারে ভীধার আভ্যন্তরিক দোষ 
সকল ক্রমে অপনীত হইয়া তাহ! বিশুদ্ধরূপ ধারণ করিবে 

অন্য পক্ষে যদ্দি মূলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যদৃচ্ছামত 
ভাষা ব্যবহার করা যায়, আর শব্দ সকল স্বেচ্ছামত 

বিশ্রী করিয়া লিখিতে অধিকার দেওয়া যায় এবং যাবনিক 

কি অন্য অনাধ্য ভাষা নিস্প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে 

বাধা না দেওয়া যাঁয়, তাহা হইলে এই প্রাকৃত ভাষ। ক্রমে 

বিলুপ্ত হইরা আর একটা অদ্ভুত অপকৃষ্ট ভাষার সৃষ্টি 
হুইবে। | 

এই ক্ষণ বঙ্গভাষার সম্পূর্ণ উচ্ছঙল।বস্থা। একমাত্র 
স্পা | আর সপ পাপা এ পাপী পাগলি 

* কথ" 5ষ. হইতেই লিখিত ভাষা হয়। তবে লিখিত ভ'ষাকে কথিত 

ভাষার যুপ কে বাল হাহা [দ্বতীয়খণডে প্রদর্শিত হইবে । 
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ংস্কতই ইহার বন্ধনী ছিল, কিন্তু প্রাকৃতকে সংস্কৃত 
হইতে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া সেই বন্ধন ছেদন করা হইয়াছে 

স্বতরাং আর শাসন কোথায়? একটী কবিতাকে ছুই 
প্রকার করিয়া নিন্সে দেখাইতেছি, তাহার শেষটা পাঠ, 

করিলে ভাষার অবস্থা! কথঞ্চিত উপলব্ধি হইবে ? 

“এথ নাহি প্রভুত্বের শাসন ধমক। 
নাহি গরবের কথ 
নাহি অধীনতা ব্যথা 

দেখিতে না হয় কভু রোষে রাঙ্গা আখির চমক 

“সুলভ জীবিক। এথ| স্থখের জীবন 

্ তকুচ্ছায়। কন্দ কল 

বিমল নিঝ'র জল 

তৃণ গৃহ কুশ শধ্য।, দ্বীপ এথা চাদরের কিরণ ।৮ 

এর কবিতাঁটী কিঞ্চিত পরিবর্তিত করিয়া উদ্ধৃত. 
করা গিয়াছে এক্ষণে মুল কবিতাটা অবিকল দেখা- 

ইতেছি। 

£হেথ] নাহি মুনিবের শাসন ধমক 

নাহি গরবের কথ! 

নাহি অধ'নতা ব্যথ! 

দেখিতে না হয় কু 

রোবে রাঙ্গ! অশখির চমক” 
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“সুলভ জীবিকা হেথ! সুখের জীবন 

তরুচ্ছায়। কন্দকল 

বিমল ফোয়ারা জল 

তৃণ গৃহ কুশ শহ্যা 

দ্বীপ হেথ! টাদের কিরণ” 

পূর্বেব বলিয়া আসিয়াছি যে প্রীকৃতের ষে উচ্চারণ 

ব্যতিক্রম হয় তাহ! নিয়মাধীন স্বেচ্ছাধীন নহে। ঘত্র 

শব্দের প্রাকৃত উচ্চারণ যথা, তন্র-তথা, কুত্র 

কোথা ; সেই প্রকার অত্র -এথা। এই অত্র শব্দ 

কোন নিয়মানুসারে হেথা হইতে পারে না। 

যেখানে. পপ্রভৃত্বের “নিঝরের লিখিলে হইত সে 
খানে অকারণে বাবনিক শব্ধ প্রয়ৌগ করিয়াছেন। 

অক্ষি শব্দ উচ্চারণ ব্যতিক্রমের নিয়মানুসারে আখি 

হয় (৪৯ পুষ্ঠা ) কোন নিয়মে আখি হইতে পারে না। 
কোন অল্পবিদ্দ মৌছলম'ন কবি লিখির়াছেন, 

“েড়িলেন রহিমা বিবি খোঁদার গজবে” 

ইহাকে কি অনিন্দ্য বঙ্গ সাহিত্য বলিতে হইবেক ? 

ব্যাকরণ । 

ভিন্ন ভাষা! হইলেই তাহার স্বতন্ত্র ব্যাকরণ হইতে 

পারে। লিখিত এবং কথিত ভাষার শ্বতন্ত্র ব্যাকরণ 
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থাকে না এবং তাহা কখনই হইতে পারে না। সংস্কৃত 

ব্যাকরণই প্রাকৃতের ব্যাকরণ | এ ব্যাকরণে সহআধিক 

নিয়ম প্রকটিত আছে। তন্মধ্যে “কবল প্রাকৃতে শন্দ ও 

ধাতুর উত্তর সাক্ষাৎ ভাবে বিভক্তি প্রত্যয় যোগ করিবার 

রীতি এবং দ্বিবচন বহুবচন ও লিঙ্গভেদ নিয়মের অল্প 

বাবহার হেতু সংস্কৃত ব্যাকরণের শব্ধবূপ সকলের অনেক 

গুলি নিশ্্রয়োজনীয় রূপ প্রাকৃতে ব্যবহৃত হয় না। 

তন্তিন আর সমস্ত নিয়মই প্রাকৃতে প্রয়োজ্য । কিন্তু 
সেই সকল শবরূপও শিক্ষা না করিলে বিশুদ্ধ প্রাকৃত 

লেখা যায় না । প্রাকৃতে যে করটা অনিয়মকে নিয়ম করিতে 

হইয়াছে কেবল তাহাই ভিন্ন, আর সমস্তই এক। 

প্রাকৃতের যে কয়েকগি বিশেষ নিয়ম আছে তাহা অতি 

অল্প। এমনকি বোধ কৰ্ধি এই পুস্তকেই আমরা প্রায় 

ঠাহাদিগের উল্লেখ করিরাছি। আর যাহা আছে তাহা 

দ্বিতীয় থণ্ডে দেখান যাইবে । সেই সকল একস্থানে 

সংক্ষেপে লিখিলে বোধ করি পঞ্চাশ পৃষ্ঠার অধিক হইবেক 
ন।। এই করটা নিয়মকে প্রাকৃতিক অর্থাৎ কথিত ভাষার 

নয়ম বলিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণে সংযুক্ত ব৷ সন্নিবেশিত 

করিলেই বোধ করি প্রাকৃত ব্যাকরণের কার্য হইতে 

পারে। যে সকল বিদেশীয়গণ সংস্কৃত জানেন তাহার। 

ই কয়টা অতিরিক্ত নিয়ম জানিলেই প্রাকৃত লিখিতে 

ও বলিতে পারিবেন । 

৬০ 
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অধুন! প্রাকৃত ভাষার যে ব্যাকরণ হইয়াছে তাহাকে 

সেই সংস্কৃত ব্যাকরণ বলিলেই হয়, কারণ উহাতে সেই 

বর্ণবিধি, সেই শব্দ, সেই যত্ববিধি, সেই ণত্ববিধি, সেই 

সন্ধি, সেই সমাস, সেই কারক ইত্যাদি ; কেবল বিভক্তি 

প্রত্যয়ের স্থলে নান। প্রকার কাল্পনিক প্রত্যয়াদির উদ্ভাবন 

করিয়াছেন যথা, উক, ইলে, ইয়া, ইতে, ইব, ইল, ইন, 

ইয়াছিল ইন্যাদি। এই মাত প্রভেদ। এ সকল 

প্রত্যয়ের মূলানুসন্জান না হওয়ায় উহারা এখন পর্য্যন্ত 
“দেশজ” প্রতায় বলিয়া পরিচিত। কিন্তু আমরা ক্রমে 

দেখাইতেছি যে প্রাকুত কোন বিভক্তি প্রত্যয়ই “দেশজ” 

1 ভাষান্তর নহেঃ তাহারা সকলই সংস্কৃতের উচ্চারণ 
ব্যতিক্রম মাত্র। স্থুতরাং কলিত প্রতার়াদির উদ্ভাবন 

কর! নিস্প্রয়োজন । 

অনেকে বলেন সংস্কৃত ব্যাকরণ অতি রূঠিন তাহ। 
শিক্ষা করা যায় না। কিন্তু সর্বভাষাতেই ব্যাকরণ 

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয়ই থাকে । সংস্কতের বৃহৎ ব্যাকরণই 

এখন আছে, ক্ষুদ্র মধ্যে একমাত্র মুগ্ধবোধ দেখা বায়। 

আধুনিক ব্যাকরণ কৌনুদী, ব্যাকরণ সংগ্রহ প্রভৃতি 

তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র এবং তাহ।দের সাহাষ্যেও সংস্কৃত শিক্ষা 

হয়। পাণিনি, কলাঁপ প্রভৃতি অতি উচ্চ শিক্ষার জন্য, 

সাধারণ শিক্ষার জন্য নহে। একটা বালকের পক্ষে 

“বাঙ্গীল।” বর্ণ শিক্ষা করিতে যে সময় লাগে, সংস্কত 



স্কৃত প্রাকতের সম্বন্ধ | (অভিধান ) ১৪৭ 

বর্ণও সেই সময় মধ্যেই শিক্ষ! হয়, তার পর আকার 

ইকার যুক্তাক্ষর, সন্ধি, সমাস, কৃদন্ত ণিজন্তাদি “বাঙ্গা 

লা”তেও শিখিতে হয়, সংক্কতেও শিখিতে হয়। আর 

যেমন এখন বাঁলকেরা “বাঙ্গালা” অনেক বিষয় পিতা 

মাতা ভ্রাতা প্রভৃতির নিকট শুনিয়। শিক্ষা করে; 

তেমনি পিতা মাতা প্রভৃতি সকলই যখন সংস্কৃত 
জানিবে তখন সংস্কৃতেরও অনেকাংশ শুনিয়া শিক্ষ। 

করিতে পারিবে । লিখিত ভাষাই শিক্ষনীয় এবং তাহ। 

শিখিলেই মৌখিক ভাষার শুদ্ধাশ্রদ্ধ জ্ঞান জন্মে। তার 

পর মৌখিক ভাষার উচ্চারণ ব্যতিক্রম এবং বিশেষ 

বিশেষ রীতি শিক্ষা করা অতি সহজ তাহা «পুর্ববেই বলিয়া 

আসিয়াছি। 

শি শিপ আজান 

অভিধান। 

| লিখিত এবং কথিত ভাষার স্বতন্ত্র অভিধান হয় না। 

| স্কৃত অভিধানই প্রাকৃত অভিধান, কারণ প্রায় সমস্ত 

শব্দই উভয়েতে এক অথবা একেরই উচ্চারণ ব্যতিক্রম । 

প্রাকৃতে যে সকল অভিধান হইয়াছে তাহাদিগকেও 

সুংস্কৃত অভিধান বলিলেই হয়, কারণ তাহাতে সেই 

একই শব্দ, প্রভেদ এই যে তাহাতে যে সকল শব্দের 

মুহুমু্ছু ব্যবহার হেতু প্রাক্কৃতে উচ্চারণ ব্যতিক্রম হয় 
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সেই শব্দগুলিকে সেই প্রীকৃতাকারেই অভিধানে সন্গি- 

বেশিত করা হইয়াছে, যেমন দুগ্ধ এবং দুদ, অশৌচ এবং 
অশুজ, ওষধ এবং অযুদ, পঞ্ভি এবং পাঁজি। ইহাদের 

একটা সাহিত্যের এবং অন্যটি কখিতাকার। এই উভয় 
আকারই প্রীকুত অভিধানে সমিবেশিত হইয়াছে, ধেন 

তাহারা স্বতন্ শব্দ । এই শ্রেণীর শব্দকে (প্রাঃ উঃ) অর্থাৎ 

প্রাকৃত উচ্চারণ বলিয়। উল্লেখ করিলে বোধ করি ক্ষতি 

নাই। কিন্তু কতকগুলি শব্দ মূলানবধাঁন হেতু উচ্চারণ 
ব্যতিক্রমের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অশ্বদ্ধরূপে লিখিত 

হইয়াছে । এ সকল দুষিত *্বা ত্যাগ করিতেই হয় । 
“বঙ্গভাষার” অভিধানে যে সকল শব্দকে প্রাকৃত 

বা “দেশজ” বলিয়। লিখিয়াছেন তাহ! হইতে নিন্বলিখিত 

কয়েকগি শব্দ উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের দোষ গুণের 

আলোচনা করিতেছি । 

'অই”__লেখা উচিত অঈ - সংস্কৃত অমী। 

“তনোখা”- লেখা উচিত অনীখা বা অঈনখা : 

সংস্কত অনীক্ষিত _ বাহ! পূর্বে দেখ! 
বায় নাই। | 

“অসাড়” লেখ। উচিত অসার। অসার শব 

সংস্কৃত। “অসার হইয়া পড়িয়! 
আটে,” ইহার অর্থ এককালে অক্ষম 

হইয়। পড়িয়া আছে কোন শক্তি নাই। 
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ছুই চারিটি শব্দ আছে, বথা, “অগরবগর” ইত্যাদি । 

ইহার। শব নহে। ইহারা শব্দের অনুকরণ মাত্র 

(17710৮0৮9 ১০01101) তাহ! যার যেরূপ ইচ্ছা বলিবার 

অধিকার আছে এবং বলিয়া থাকে । যেমন কিস্ কিস্, 

মিস্ মিস্, বক্ বক্, ফস্ ফস্, মস্ মস্, লুপ্ লাপ, টুপ্ 
টাপ ইত্যাদি । কয়েকটি বাদ্য যন্ত্রের স্থান বা স্থরের নাম 

অথবা লতা পাতার নাম আছে তাহাদের সংক্কতত নাম না 

জানিয়। যার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই বলে। তাহা ভিন্ন 

ভিন্ন স্থীনে বিভিন্ন প্রকার হয়। ক্ুুতরাং তাহাদের 

আকার স্থির ন। থাকাতে তাহারা সাহিত্যে অব্যবহার্ষা, 

ইহাদিগকে গ্রাম্যভাষা বলে। “বাঙ্গালা” অভিধানে 

সেই অপকৃস্ট শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে । আরও 

কতকগুলি আছে যাহাদের অভিধানে স্থান পাওয় 

উচিত নহে; কারণ এ সকল শব্দ সাধারণে এরূপ 

বলে না, বার ঘেমন ইচ্ছ। সে সেইরূপ বলিয়া থাকে, 

| বথা, 

“অকেজুয়।”-_-লিখিতে হয় অকাধিয়। -কাধ্যের নয় 

€ বগীয় জ এবং উকার কোথা পাইলেন ?) 
“অগাড়ী”__অগ্রবন্তী। অগ্র-(প্রাকত) আগ; 

অশখ্নেক আগে; অগাড়া এ অগ্রে বা আগে শবের 

যাঁবনিক উচ্চারণ। প্রাকৃত নিয়মানুসরে এরূপ উচ্চারণ 

হয় না। ' 

পে 
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«“আশ্চন্বিত”--আচম্বিত শবকে আশ্চম্িত লিখিয়া 

তাহাকে প্রাকৃত উপাধি দিয়াছেন। 

আচম্বিত শব্দ সংস্কৃত । 

“উপড়ন”--লেখ! উচিত উপাঁড়ন-সংস্কত উৎ- 
পাটন। ইহার (৩) লোপমার় এবং ট 

স্থানে ড় উচ্চারণ হয়। ইহা পর্ববলিখিত 
প্রাকৃত নিয়মানুসাঁরে হইয়া থাকে। 

“নাবন”- মুখে যাই বলুন ভিখিতে নামন্ই 

লেখা উচিত। কারণ বাঁলকদিগকে 

নিষ্প্রয়োজনে অশুদ্ধ শব্দ শিক্ষা 

দেওয়া অবিহিত | 

“অলবডড৮-_মূর্খ (এই সকল শব সকলে ব্যবহার 

করে না এবং বুঝিতেও পারে না।) 

“গ্রথিবী”--পৃথিবীকে কে প্রথিবী বলে তাহা জানি 

না। কিন্তু আমাদের আধুনিক অভি 

ধানে প্রথিবী” এক শব লেখা আছে। 

এই প্রকার অপভাষা দ্বারা অভি- 

ধানের কলেবর বুদ্ধি করা হইয়াছে। 

“আকড়শী”__আকর্ষা শবকে এইরূপ অশুদ্ধ করিয়। 
অভিধানে লেখা অনুচিত। 

মুসলমানেরা খন আমাদের দেশের রাজা ছিলেন 
তখন রাজার ভাষা আমরা আদরের সহিত শিক্ষা করিতাম 
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এবং তাহাদিগের ভাষার অনেক শব্দ আমরা কথোপকথনে 

ইচ্ছাপুর্ববক ব্যবহার করিতাম। এবং বিচারালয়ে 

তাহাদের ভাষার শব্দ বাবহার করিতে তাহার! আমাদিগকে 

বাধ্য করিতেন; কারণ তাহ! না করিলে তাহার। বুঝিতেন 

না। এক্ষণেও আমরা বলি “তুমি যে সকালে বিকালে' 
বেড়াও না তোমার যে হেল্থ এককালে ব্রেক ডাউন্ 
হইয়া যাইবে । এক্ছার্ছাইজ, না করিলে হেড খারাপ্ 

হইয়। যায়” । পরভাষা শিখিয়াচি বলিয়। আমরা এই 

প্রকারে অনেক সময়ে সেই ভাষার শব্ধ কথোপকথনে 

ব্যবহার করি। তাহ! বলির। লিখিবার সময় এরূপ শব্দ 

ব্যবহার করা উচিত নহে কারণ এ সকল শব্দ ত আমাদের 

ভাঁষা নয । অল্পবিণ মোছলমান্ কবিগণ ল্রিখিয়। থাকেন 

“ডরেতে কলিজ! ফাঁট হবে খান খান”। মুখে কহে 

মোছলম।নি দেলেতে সয়তানি |” হেলথ, একছারছাই জ, 

হেড, খারাপ, দেল, কলিজা, সয় তাঁনি এই সকল আমাদের 

অভিধানে থাকিলেই তাহ। বাঙ্গাল। শব্দ বলিয়া পুস্তকে 

, ব্যবহার করিতে অধিকার জন্মে। কিন্তু আজ কাল বঙ্গাভি- 

ধান এই প্রকীর যাবনিক ভাঘাতে পরিপুর্ণ। সংস্কৃত ভাষ 

শব্দসাগর । তাহার মধ্যে এই সকল শব আনিয়া ভাষাকে 

বধকরা কেন ? এক্ষণ অনেকের মত এই যেতিন্ন ভাষ৷ 

হইতে ষত নৃতন শব্দ গৃহীত হয় ততই ভাষার উন্নতি। 

আমরা বলিতে চাই যে তাহ! মিশ্র ভাষার পক্ষে, 
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মংস্কৃতের স্যায় পূর্ণ ভাষার পক্ষে নহে। সংস্কৃত এত 
উন্নত ভাষা যে ইহা দ্বারা কোন প্রকার ভাব প্রকাশ 

করিতে অভাব হয় না। পরম্থ ইহাপেক্ষা স্থমিষ্ট শব্দও 
অন্য ভাঁষাতে নাই, সুতরাং অন্য কোন ভাষার শক ইহাতে 

ব্যবহার করিলে ইহার উতকর্ষের লাঘৰ ভিন্ন বৃদ্ধি 

হয় না। ময়ুরকে নীলাম্বর পড়াইয়া লাভ কি? স্বীকার 
করি কোন কোন স্থালে বিশেষ কারণ বশত; পরকায় 

ভাষার ব্যবহার করিতে ভয়; যথা “কুইনাইন' * রেজ 

( ৮৮৮১), হোমিওপেখি ইতআদি। এই প্রকার মতি 

প্রয়োজনীয় শব্দ সকল যাহা আমর! ব্যবহার করি তাহা 

অভিধানের শেষে বিদেশীয় শব্দাবলী বলিয়া উল্লেখ করিলে 

বোধ করি আর কোন আপত্তি থাকে না। 

প্রাকৃতের প্রায় সমুদর শব্দই সংস্কৃত তন্মধ্যে যে সকল 

শব্দে উচ্চারণ ব্যতিক্রম আছে তাহাদিকে সংস্কৃতোতপন্ন 

্বতন্র শব্দ বলা যায় ন।; কারণ উৎপন্ন হওয়া আর 

নিয়মানুসাঁরে উচ্চারণ নাতিক্রম হওয়া এক কথা নহে। 

[910]10] শব্দ 1১60 শব্ধ হইতে উশ্পন্ন হইয়াছে 

বল! যায় না; উহা! এই শব্দের উচ্চারণ ব্যতিক্রম; কারণ 

উচ্চারণ ব্যতিক্রমের নিয়নানুসারে € স্থানে ০] হয়, যথা, 

নৃত্য - নাচ; ০910১ 00101019 ইত্যাদি। এ ছুই 

বর্ণের উচ্চারণ স্থান অতি সন্িহিত। কিন্তু 101210 শব্দ 

10001) শব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিতে হয়; 
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কারণ উচ্চারণ ব্যতিক্রমের নিয়মানুসারে 7) স্থানে 

হইতে পারে না, উহাদের উচ্চারণ স্থান পরস্পর দূরবর্তী । 
একটি শিশুকে “রাম বলিতে বলিলে সে “লাম' অথবা 
“নাম” বলিবে, কখনও “বাম” বলিবে না। উচ্চারণ ব্যতি- 

ক্রম স্বাভাবিক নিয়মীধীন, স্বেচ্ছাধীন নহে। ইহা সকল 

ভাষাতেই হইয়া থাঁকে। তাহা যতক্ষণ স্বাভাবিক, 

বিশেষতঃ ভাষার অনুমোদিত নিরমাতিক্রম না করে, 

ততক্ষণ শব্দান্তর হয় না। নিয়মাতিক্রম করিলেই মুল 

শব্দ হইতে উত্পন্ন স্বতন্ত্র শব্ধ বলিতে হয়। শন্দের 

উচ্চারণ ব্যতিক্রম হওয়া এবং উৎপন্ন হওয়ার এই প্রভেদ। 

অতএব প্রারৃত ভাষা সংস্কতোত্পন্ন ভিন্ন ভাষা নহে। 

ইহা সংক্ধতের কথিত ভাষা (69711008071 10010011076 

১:১1 18700077119), 

কেহ বলিতে পারেন যে যদি “বঙ্গভাঁা” সংঙ্কতের 

কথিত ভাঁষ! হয় তাহা! হইলে ইহাতে উচ্চভাষ! প্রয়োগ 

হয় কেন? উহার কারণ এই যে লিখিতে গেলেই সুন্দর 

বিশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছ! হয়; এবং 

বিশুদ্ধ স্থন্দর শক সকল ব্যবহার না করিলে ভাবও, 

স্থন্দর মত প্রকাশ করা যায় নী। লেখা দুরে থাকুক 

সাধারণ কথোপকথনের মধ্যেও যদি একটুকু উচ্চ ভাব 

আমিয়া পড়ে তখনই সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ ভাষা বিনির্গত হয়। 

বন্ত.তা করিতে উচ্চ ভাষা আমিবে তাহার অন্যথা নাই। 
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এমন কি শোকাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে প্রবোধ দিতে ত কেহ 

বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ করিতে যায় না তথাপি তাহাতে উচ্চ 

ভাবের কথা বলিতে হয় বিধায় উচ্চ ভীষ! ব্যবহৃত হয়। 

তাহা ইচ্ছাদীন নহে স্বাভাবিক । যেখানে ভাবের গান্তীরয্য 
সেইখানেই উচ্চ ভাষা ব্যবহৃত হইবে ইহ। অনিবার্ধ্য। 

শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ মহাশরের “রাম বনবাস” হইতে 
কয়েকটা বাক্য নিন্ধে উদ্ধত করিয়া দেখাইতেছি। 

“রাজার 'আশার সহিত নিশার অবসান হইল। 

ভূপতির নয়ন-তাঁরকার স্যার গগণে তারাগণ নিস্তেজ হইল। 
নিশানাথ নরনাথের দুঃখ সময করিতে না পারিয় যেন 

অদর্শন হইলেন, ভূপতির দুঃখে দুঃখিত হইঘ্বাই যেন 

বিহগকুল আর্তরব করিয়া উঠিল। কৈকেয়ীর লজ্জাবরণের 
যায় পূর্ববদ্িক্ তিমিরাবগুষ্টন পরিত্যাগ করিল। রাজার 
দুঃখ দেখিয়াই যেন তরুগণ শিশিরচ্ছলে অশ্রুজল বিসঞ্জন 

করিতে লাগিল। রাজার মুখের ন্যায় অরুণ তাতরবর্ণ 

হইল। সূর্য্যবংশের ছুরপণেয় কলঙ্ক চিন্তা করিয়াই যেন 
সূধ্য মন্দ ভাস হইয়া প্রকাশমান হইলেন ।” 

বলুন দেখি এমন স্থুন্নর ভাব কি কেবল কথিত ভাষা 
দ্বারা প্রকাশ কর! যায়? ভাল, চেষ্টা করিয়া দেখি। 

রাজার আশাও গেল রাইও পোহাইল। রাজীর 

চোখের তেজ কমিল তেমনি আকাশের তারাগুলিরও তেজ 

কমিল। রাজার দুঃখ সইতে না পারিয়া 'চাদ লুকাইয়। 
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গেল, রাজার জন্য দুঃখিত হইয়া পাখীগুলি যেন কীদির! 
উঠিল। টকৈকেয়ী যেমন লাজের ঢাকা খুলিয়া দিল 

পূর্ববদিকৃও তেমনি অন্ধকাঁরের ঢাকা ফেলিয়া দিল। গাছ 

হইতে যে শিশির পড়িতেছিল তাহা দেখিয়া মনে হইল 
যেন গাছগুলি রাঁজার ছুঃখে কীদিতেছে। রাজার মুখ, 
যেমন তামার মত হইল সৃধ্যও তেমনি হইল । সুর্য।বংশের 

এমন কলঙ্ক হইল যে সে কলঙ্ক আর কখন যাইবে না 

ইহা। ভাবিয়াই যেন সূর্ধ্যিটা অতি অল্প তেজের সহিত উদয় 
হইল । 

এইর্ুপ ভাষা পড়িয়া আমাদের যেরূপ কীাদিতে হয় 

তরুগণ কি বিহঙ্গকুল রাজার দুঃখে তত্রপ কাদিতে পারে 
নাই । তাই বলিতেছিলাম প্রাকৃতে অর্থাৎ কথিত ভাষায় 

গ্রন্থ লিখিতে যাওয়া বিড়হ্বনা এবং তাহা অসম্ভব কারণ 

ইহা অস্বাভাবিক । 

পুস্তক লেখ। দুরে থাকুক একখানা পত্র লিখিতেও 

কথিত ভাষাপেক্ষা বিশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে । 

যথা, “মহাশয়ের এক খণ্ড পাত্রকা প্রাপ্তে সমস্ত সংবাদ 

অবগত হইলাম । বধূমাতাকে সহস পিত্রালয়ে পাঠাইব 

কি না লিখিৰেন।” ইহার চিহ্রিত শব্দ সমুহের একটীও 
কথিত ভাষা নহে অথচ আপামর সাধারণ সকলেই এ 
সকল শব্দ বুঝিতে পারে, এবং লেখাতে ব্যবহার করে; 

কারণ মুখে বে যাহা বলুক লিখিতে কেহ অশুদ্ধ ভাষা 
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ব্যবহাঁর করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা করে না । মৌখিক কথায় 
বধূকে বহু বা বউ বলে খণ্ডকে খান বলে কিন্তু লিখিতে 

বধূ এবং খণ্ডই লিখিয়া থাকে । ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম । 

একাদশ অধ্যায়। 
অন্দর । 

ভাঁষ৷ যেরূপ লিখিত এবং কথিত ভেদে দ্বিবিধ, অক্ষরও 

তদ্রুপ দ্বিবিধ। ষে প্রকার পরিষ্কীর অক্ষরে পুস্তকাদি 

লিখিতে হয় তাহার একরূপ এবং সেই অক্ষর সচরাচর 

ত্রস্তভাবে লিখিতে তাহার যে আকার হয় তাহা অন্যবূপ | 

যেমন কথিত ভাষাতে পুস্তক লেখা আর লিখিত ভাষায় 

কথা বলা অনিয়ম তেমনি পুস্তকের অক্ষরে চলিত ত্রস্ত 

লেখা এবং চলিত ত্রস্ত লেখার আকারে পুস্তক লেখা 

অনিয়ম! কিন্তু সর্ব দেশেই কালক্রমে এই নিয়মের 

ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়। প্রথম ইয়োরোপীয় ভাষা 

দেখুন, 

4 ]) € 1). 

ঠা )) ৫ 1 

প্রথম দেখিয়। কে বলিতে পারে যে এই উভয় 

শ্রকারই এক অক্ষর? কিন্তু উভয়ই এক। সাক্ষাতে 
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চিত্র করিয়া দেখাইতে পারিলে স্পষ্ট দেখান যায়, 

বাক্য দ্বারায় প্রকাশ করা কঠিন। তথাপি কিঞ্চিৎ 

বলিলেই কথঞ্চিশ বুঝা! যাউবে। 

]- 7০ 0 5 ০/2৮. ৯ 

এই সকল অক্ষরের টান যে স্থান হইতে আর্ত 

হইয়াছে তাহা চিহু দ্বারা দেখান গেল। শেষ অক্ষর 

(/) র বে চলিত অক্ষরে দক্ষিণ দিকের নীচে একটু টান 

বৃদ্ধি হইল তাহ। অন্য বর্ণের সহিত মিলিতে যাওয়ার জন্য । 

0২1৮ লিখিতে (4) কে (/) র সহিত মিলাইবার জন্য 

উহার নীচে একটুকু টান বৃদ্ধি করিয়া ৫01? লেখা হয়। 
উদাহরণ স্বরূপ এই কয়টি বর্ণ দেখাইলাম মাত্র। এখন 

আমাদের ভাষার প্ুস্তকেরঅক্ষর এবং চলিত অক্ষর দেখুন। 
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ভাষা! যেমন মুখে যে যা বলুক না কেন লেখাতে স্থির 
থাকিলেই হয়, তদ্রুপ অক্ষরও সাধারণ কাধ্যে যে ধেমন 

ইচ্ছ। লিখুক ন! কেন পুস্তকে স্থির থাকিলেই হয়। কিন্তু 
ংস্কতের কবিত ভাষাকে লিখি 5 করিতে সেই ত্রস্ত লেখার 

অক্ষর ব্যবহার করা হইয়াছে । তাহা অনিয়ম । কারণ 
লোকে ত্রস্ত ভাবে লিখিতে কখনও অক্ষর সকলকে পুর্া- 
বয়ধ করিয়া লেখে না। যার হাতে ইচ্ছামত যেমনি 

আসে তেমনি টানিয়া যার । সেই সকল বিকৃতাকার চিহ্ন 

সকলকে অক্ষর জ্ঞান করিলে তাহা অনেক প্রকার হইয়। 

পড়ে। যথা-_ 
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* ও ণ 
এই বে প্রচলিত হস্ত লিপির উদাহরণে করেকটি, 

অক্ষরের রূপ দেখাইলাম এই নবরূপই যদি পুস্তকে গৃহীত 

হয় তা হইলে আবার অল্লকাল মধ্যে হস্তলিপিতে তাহার 

আরও রুপান্তর হইয়া বাইবেক। আর যদি পুস্তকের 

লেখ! স্থির থাকে তাহা হইলে চলিত লেখাও অধিক 

রূপান্তরিত হয় না। চলিত অক্ষর পকলের সংস্কৃত হইতে 

এতদেশে বত ব্যতিক্রম হইয়াছে, হিন্দুস্থান কিম্বা উত্কল 

দেশে তত ব্যতিক্রম হয় নাই। | 

হিন্দুস্থানে চলিত অক্ষরকে কায়েখি অক্ষর বলে। 

কারণ সাধারণ লেখা পড়। কায়েখ বা কায়েস্থ জাঁতির 

ব্যবম! ছিল। মুখে বেরূপ.কেন না বল! যায় এবং হাতে 

যেরূপ কেন না লেখ। যার তাহাতে ক্ষতি হর না। কিছ 
এঁত্রস্ত লিপির অক্ষরে এবং মৌখিক ভাষাতে যদ পুস্তক 
লেখ। হয় তাহা হইলেই অন্য ভাষার ন্যায় দেখায়। 

যথা, 
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“এছাহি হোতি” ইহা যে হিন্দি ভাষা তাহা সকলেই 
জানেন। এক্ষণ দেখুন “এষ'হি ভবতি” ( সংস্কৃত )_ 

এছাহি হওতিস্ এচাহি হোতি (প্রাক *)। 

এখন বলুন দেখি যদ্দি প্রাকৃত লাখত না হইত এবং 
“এষাহি ভবতি” সংস্কৃতাক্ষরে লিখিয়া এ বাঁক্যটী “এছাহি 

হোতি” উচ্চারণ করিত তা হলে কি কেহ ভাষান্তর মনে 

করিত? উত্তোলন লিখিয়া বদি চোলন উচ্চারণ করে, 

উপবাস লিখিয়া যদি উপাস বলে তাহাতে ক্ষতি নাই। 

কিন্তু লিখিতেও যদি তোলন, উপাস লেখে আর তাহার 

অক্ষরেরও অন্যরূপ হর, তাহা হঈলেই মুল শব্দটী ভুলি়া 
গিয়৷ ভাষান্তরের ন্যায় বোধ হর। সংস্কতাক্ষরে দ্ব। 
লিখিয়। যদ্দি “বা” উচ্চ'রণ করে, স্নান লিখিয়| দি ছান 

বলে তাহাতেও তত ক্ষতি নাই । কিন্তু এরূপ লিখিলে 

ভাবান্তরের ন্যায় দেখার । সংঙ্গত এবং প্রারৃতে এই 
গ্রভেদ । 

পুস্তকের লেখাতে যখন ( জ) ছিল তখন তাহা ত্রস্ত 

লিপিতে ক্রমে-_ | 

নন 1. 1. | 1 

হইয়াছে, তার অধিক সরিতে পারে নাই । কিন্তু যখন 

আবার এ ( ক)ই পুস্তকের অক্ষর বলিয়া গৃহীভ হইয়াছে 
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তখনই ত্রস্ত লিপিতে উহ! আরও ব্যতিক্রান্ত হইয়া ৫5 

এইরূপ ধারণ করিয়াছে । আবার যদি কোন কালে 

কোন কারণ বশতঃ এই আকারই পুস্তকের লেখাতে ব্যব- 
হৃত হয় তখনই 'ত্রস্ত লিপিতে উহা আরও রূপান্তরিত 

হইবে। অতএব ভাষাকে রক্ষ/ করিতে হইলে পুস্তকে 

পুস্তকের অক্ষর স্থির রাখা প্রয়োজন । 

এঁ প্রকার যদি পুস্তকের ভাষা স্থির থাকে তাহা 

হইলে মৌখিক ভাষ৷ অধিক ব্যতিক্রান্ত হইতে পারে না। 
কিন্তু পুস্তকের ভাষা ব্যতিক্রান্ত হইলে মৌখিক ভাখ। 
আরও সরিয়া ষায়। সংস্কৃত লিখিত ভাষা হইতে “যাতু- 
মাসীত» শব্দ মৌখিক ভাষাতে ক্রমে “যাতে ছীত» “যাতে 
ছীল্” “যাইতেছীল” পর্য্যস্ত সরিয়াছিল আর সরিতে 

পারে নাই। কিন্ত যখন “যাইভেছীল৮ লিখিত ভাষা 

বলিয়া পরিগৃহীত হইল তখনই আবার মৌখিক ভাষা 

আরও সরিয়া গিয়া “যাচ্ছীল” হইয়া বসিয়াছে। যদি 

কোঁন'কালে .আবার লিখিত ভাষায় যাচ্ছীল শব্দ ব্যবহৃত 

হয় তাহা হইলে উহার মৌখিক ভাষা আরও বিকৃত হইয়। 

যাইবেক। লিখিত ভাঁষা মৌখিক ভাষার বন্ধন স্বরূপ । 
প্রাকৃতকে সংস্কৃতের মৌখিক ভাষ! না বলিয়া স্বতন্ত্র মিশ্র 
ভাষা বলাতে, এবং ইহাকে “বঙ্গভাষ1” বলিয়া স্বতন্ত্র নাম 

দেওয়াতে ইহ! শৃঙ্খল মুক্ত হইয়! দিন দিন কদাকার ধারণ 
করিতেছে । একটি প্রাকতবাক্যের প্রত্যেক শব্দের 

১১ 
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স্কৃতোচ্চারণ করিলে তাহা যে পরিমাণে বিশুদ্ধ: 
ংস্কৃত হয় সেই প্রারুভ বাক্যকে সেই পরিমাণে শুদ্ধ, 

প্রাকৃত বলা যা । কথিত ভাষা এই প্রকারে লিখিত 

ভাষা দ্বারা শাসিত হয়, তন্তিন্ন ইহার অন্য শাসন নাই। 

পক্ষান্তরে লিখিত ভাষাও কথিত ভাষা দ্বারা অনুশাসিত । 
লিখিত এবং কথিত ইহারা ভাষার ছুই অক্জস্বরূপ, ইহাদের 

একের অভাবে অন্যভাগ অঙ্গহীন হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া 

থাকে । অতএব যাহাদের আর্ধভাষ! রক্ষা করিতে বাসনা 

আছে তাহারা ভাবিয়। দেখিবেন প্রাকৃতকে সংস্কৃতে সংরুদ্ব 

রাখা কত প্রয়োজন । 












